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সুচ্গল। 

শ্বেতচন্দন-নির্ধাসের সঙ্গে রজনীকাস্তের কবিতার যেন কোথায় সাদৃষ্ঠ আছে। 
চন্দন ঘষে ঘষে যেমন কৃষ্টি হয় এক নির্মল, পবিত্র, স্ন্বর। কোমল, শীতল সৌরভ 
-রওনীকাস্তের কবিতাও তেমনি । প্রধর রোদে যেমন ত। শুকিয়ে উঠে বিন্দু 

বিন্দু ঝরে ধুলোয় ধুলো হয়ে যায় রজনীকান্তের গানেরও আজ সেই পরিপতি। 
তরু চন্দন চন্দন--আর রজনীকাস্ত রজনীকান্ত। সে আত্মার সৌরভ অনন্ত । 
চন্দনরসের মতই রজ্জনীকাস্তের গান আত্মাকে বেটে বেটে তৈরী । সে তার 

জীবনের ভিতরের জিনিষ-_অস্তরাত্ার আত্মনিবেদন | এর মধ্যে কবির জীবনের 

সমস্ত সুখ ছুঃখ, সমস্ত বেদনা! সাধনা! বিগলিত হয়ে আকুতি লাভ করেছে। 
সেখাত ফাকি ছিল লা বলে একই আসরে রবীন্দ্রনাথ খিজেজলালের গানের 

সঙ্গে কাস্ত-কবির গানও একদিন সমান আদর পেয়েছিল। সত্য জীবন বোধের 

সরল প্রকাশেই রজনীকান্তের বেশিষ্ট্য । 

রজনীকান্তের কাব্য তিনতারার মত--আধ্যাত্মিক, স্বদেশ প্রেম ও হাসির 
তিন ঘাটে বাধা । এই তিনটিই বর্তমান যুগে রসাভাস। ভক্তির পুম্পে বদি 
সংশয়-কীট না বাস করে, দেশ প্রেমের যধ্যে না ফোটে বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টি- 
কোণ, হাসির উপজীব্য ন! হয় তীক্ ব্যঙ্গ তবে আধুনিক ম্বরগ্রামে স্থুর ফোটে 
না। বিজ্ঞান ও যন্ত্যুগপ্রভাবিত জটিল চৈতন্ভের অধিকারী বব্জনীকাস্ত ছিলেন 
না। বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্য্যন্ত কান্ত-কবি জীবিত খাকলেও তাঁর কবি- 

মানস গড়ে উঠেছিল প্রাকৃ-যস্রটিল-চৈতন্ত যুগে । সে যুগটাই ছিল বিশ্বাসের, 
আবেগের, আত্মপর-বোধহীন সথ্যের। রজনীকান্তের নীতি কবিতাগুলিকে 

আধ্যাত্মিক কবিতার শ্রেণীভুক্ত করলে বোধহয় দোষ হয় নাঁ। কারণ ভক্তি ও 

বিশ্বাসের প্রথম সোপাদ হোল শীতি-বোধের উদ্বোধন । 
এযুগের ভক্তি-ভাবের ওপর থৃষ্ীয় ধর্ম-সাধনার প্রভাব পডেছিল। গুধ- 

কবির সময় থেকেই ঈশ্বরকে পিতা কয়ন1! করে নিজেদের পাপী, তাগী, ক্ষত, তুচ্ছ 

বলে বার বার অভিহিত করেছেন কঙিগ্া। পরমণপুক্রষ কূপে ঈশ্বরান্ভৃতি 
অবস্ত উপনিবদে আছে এবং আদি ত্রাক্ম সমাজ সেই এীপনিষদিক ধারণ! পুনঃ 

প্রতিষ্ঠিত বরতেও চেয়েছিলেন । কিন্তু নববিধান সমাজ খৃতীয় সাধনার সঙ্গে 
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বাছলা দেশের মর্থগত বৈফব ও শাকসাধনাবঞাত আবেখ-প্রবণতাকে বেধে 

দিতে চেয়েছিলেন, -হয়তে। সাধায়ণের অধ্যে বহুল গ্রচারেন্ বাসনা নিয়ে । 
কলে কীর্ডনের হব, বামপ্রসাধী হুয় 9 সমাজের প্রার্থনার রে মেলবন্ধন হোল। 

বজনীকাগ্ত সেনের উপর এসব প্রস্তাব পোজাস্ুজি পড়ার কথা নয়। তিনি 

জন্মেছিলেন পাবনার হিন্দু, বৈদ্থ পরিবারে । প্রাথমিক শিক্ষাকাল ও কর্মজীবন 
অতিবাহিত করেন রাজশাহীতে যার আবহাওয়ার ছিঙ্গ বারেন্ ব্রাহ্মণ জমি 
ও কাছের সংস্কৃতি | অর্থাৎ শান্ত বৈধাব ভাবনা । তবে ১৮৮৯-১৮৯১ খুঃ 

এই তিন বছর তিনি কোলকাতায় মিটি কলেজে পড়েন । মনে হয় এই 
সময়েই তরুণ কবিমানসে যুগোচিত গ্রভাব পড়েছিল। সে সময়ে পারিবারিক 
বিপর্যয়ও তাকে ভক্তি পথে নিয়ে যায় এমন অনুমান করলে ভূল হবে না। 

আতক জেখীতে পাঠ কালেই তাঁর পিতা ও ক্যেষ্ট-তাতের মৃত্যু হয়। ফলে 
সংসারের সব দায়িত্ব পড়ে অপরিণত তরুণের ক্কদ্ধে। অতি সত্বর অর্থোপার্জনের 

জন্ক তিনি যে বৃত্তি গ্রহণ করেন তা আবার কবি-হায়ের অন্থকৃল ছিল না। 
সে পেশা হোল--ওকালতী | তিনি বিভিন্ন রচনায় তথা পত্রে সে আয্মিক 

সংকটের বেদন! ব্য করে গেছেন! প্রসঙ্গত দীধাপতিয়ার কুমার শব্/কুমারকে 

লিখিত পত্র ক্র্তব্য,__ 
“কুমার, আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্ত আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। 

কোন ছুর্পজ্ছ্য অদৃষ্ঠ আমাকে এঁ ব্যবসায়ের সহিত বীধিয্া দিয়াছিল, কিন্তু 
আমার চিত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।” 

তিনি এ বৃত্তিকে পরিহাস করেছেন বারংবার যেমন, উকীল ( 'কল্যাণী' ), 
সরকারী ওকালতীর আকর্ষণ ( “বিশ্রাম” ), কথার মূল্য ('অমৃত” )। কিন্তু এর 
প্রকৃত কারণ তার হাসপাতালের রোজনামচায় দেখা যায়। 

“সৎপথে থেকে ওকালতি করা৷ বভ কঠিন হয়েছে। টাকায় লোভ এতো 
হবে যে সত্যাসত্য বিচান 0102 হয়ে 2681৮ ০911038 হযে, তখন টাকা হ'তে 

পায়ে, অর্থ হবে, তবে তার পায়ে পরমার্থ টি রেখে হবে 1” 
কবির রটদার মধ্যেও এই নৈতিকতার প্রতি কোক এব এই পাপবোধ 

হুল্পষ্ট। 
১1 (এই) চির পন্বাধী পার্কীর বোঝা 

কাসিমুখে তুমি বয়েছ ; 7 সখা, “যাপী? ) 
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এই, গাপ-চিত, সদ! তাপ-লিগ্ রাহি, 

এনেছে ছুরপনের মুত্যু বিকার বহি, 
দিতেছে দারুণ দাহ হ্ধয়-দেহ দহি 
দেবতা গো, দয় করি কর পরিজাগ। 

( পন্িবেদনা, এ ) 
পাতকী বলিয়ে কি গে! পায়ে ঠেলা ভাল হয়? 

তবে কেন পাপী তাপী এত আশা করে রয় ? 

(পাতকী, “কশ্যাদী' ) 

(আমি) পাপ নদীরৃলে পাপ তরুমূলে 
বাধিয়াছি পাপ বানা ! 

(শুধু) পাই পাপ-ফল, খাই পাপ-জল, 
মিটাই পাপ-পিয়াসা ॥ 

(আমি) বাহি” পাপতনী পাপের নগরী 

পাপ অর্থ লোভে খুজি; 

কৰি পাপের আশায়, পাপ ব্যবসায় 

লইয়া পাপের পু'জি। 
(ভেসে যাই, এ ) 

কয়েকটি উদাহরণ মাত্র উদ্ধৃত করলাম। কৌতুহলী পাঠক দেখবেন তার বহু 
কবিতায় যেমন আশা, বহিরিস্তর, এস, মোহ € “বাণী, ); হৃদয় পল, ক্ষমা, কেন ? 

বিশ্বাস, বিচার, নিরুপায়, তৃমি ও আমি, ভুবাও শরপাগত, চিকিৎসা, (“কল্যানী' ), 
তোমার দৃষ্টি, সতত শিয়রে জাগো, পাপরাত্রি, মিলনানম্দ, পতিত, হ্রিবল 
€ 'অভয়1, ) ইত্যাদিতে এই যনোভাব ব্যক্ত | এ ভিগ্ন বলিন, দীন, ক্কু্, নগন্য, 
তুচ্ছ, ছুর্বল, অধম, ভ্রাস্ত, ভগ্প, বিকৃত। নষ্ প্রভৃতি বিশেষণের অবিরত ব্যবহারিও 
জাক্ষণীয়। 

ঠিক একই কারণে পুণপ্যের প্রতি--পরষের প্রতি কবির চেষ্ডনা জাগর 
দেখি। যেমন)” 

১। তুমি, নির্মল কর, মঙ্গল করে 

মলিন মর্স মৃ্ায়ে ; 



তব, পুখ্য কিরণ দিয়ে যা মোর 
মোহ-কালিষা ঘুচায়ে। ( নির্ভর, “বাণী' ) 

২। সেষেপরম প্রেম ছন্দ 

জান-নয়ন-নন্দন 

পুপ্য-মধুর-নিরমল 

জ্যোতি: জগত-_বন্দন | (পরম দৈবত, এ ) 

৩। তুমি, পরম সুন্দর, বিশ্বভৃষণ, পুণ্য বিভব-অলম্কত | 
আমি অধয কুৎসিত, ছুঃখশীড়িত, নিত্য-পাপ-কলক্কিত। 

(তুমি ও আমি, 'কলানী' ) 
আবার বলা ঘরকার, কবি-মানসের এই পাপবোধ তথা পুণ্য চেতনার মূলে 

খৃই-ব্রাঙ্ষধর্ষের প্রভাবই অদ্ধিতীয় নয় । বৈষব কবিদের প্রার্থনার পদে এমন 
ধরণের শরণাগত ভাবটি আছে এবং শক্তি সাধকদের পদেও জগজ্জননীর এশ্বধ 

রূপ বর্ণনার লঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাকারীর দীনহীন বূপটি ফোটে কাস্ত-কবি-যানসে 
বাঙলা! দেশের এই ছুই প্রধান ধর্ম সাধনার স্পষ্ট প্রভাব ছিল। যেষন, 

আমি, সকল কাজের পাই হে সময়, 

তোমারে ভাকিতে পাইনে , 

আমি, চাহি দারা-সথত-হুখ-সশ্মিলন, 

তব সপ-স্থখ চাইনে। 

( নিক্ষলতা, “কল্যাণী” ) 

এ পদের যধ্যে বিষ্ভাপতির সুরই কি প্রচ্ছন় নয়? 
তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম 
স্থতমিত রমণী সমাজে, _- 

তোহে বিসরি মন তাহে সমপলু 
অব মঝু হব কোন কাজে । 

এ প্রসঙ্গে কবির সন্ধি ( “অভয়া' ) কবিতাটিও লক্ষণীয় । 

আবার, 
কিসের মধু চিনি? সে থে 

গাড় প্রেমের মিশ্রি পানা । 
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(তুই )খাবি যদি, কস এটে 
বেধে রাখ তোর কু-রসলা । (অস্ত, এ ) 

এয়েন রামপ্রসাদের গানের প্রত্যুততন।-- 

মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো | 

ওমা, মিঠার লোভে, তিত মুখে সার! দিনটা গেলো ॥ 
রজনীকান্তের ঈশ্বর-ভাবনা নানা কূপে ফুটেছে। প্রত, পিতা, রাজ-" 

অধিরাজ, পরম-দৈবত, করুণাময়, সথ', বন্ধু, দয়াল, মা, আনম্দময়ী | বৈষ্ণব- 

শাত-বাউল-খষ্ট-বরাহ্ম বাঙ্গাল! দেশের অধ্যাত্ম সাধনার প্রায় সব কয়টি প্রধান 
চিন্তাই তার গীতি কবিতার ওতপ্রোত। তবে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় 
“বাণীর' যুগে ধিনি এশ্বধ্যবান পরম দৈবত “কল্যাণীতে তার সঙ্গে আরে! নিবি 
সশ্বদ্ধ হয়েছে | শেষ পর্ধ্যস্ত “শেষ লেখায়' কবি সেই দয়ালের পায়ে নিজেকে 

সমর্পণ করে দিয়েছেন । এই বিবর্তনটি যে ঠিক স্ম্পট ধারায় পাওয়া যায় তা 

নয; কিন্ত যতই দুঃখ এসে তাকে ঘিরেছে ততই ঈশ্বর ও কবির সম্বন্ধের দূরত 

কমেছে। তার কবিতাগুলির মধ্যে যে ভাবগুলি গ্রধান দেখি তার থেকে কিছু 

উদ্ধৃত করছি।--যেমন খুষ্ট-ব্রাক্ম ভাবের কবিতা, 
১। তুমি নির্মল কর মঙ্গল কর ( নির্ভর, “বাণী” ) 
২। (সেযে) পরম প্রেম স্ন্দর ( পরম দৈবত, এ ) 
৩। কবে তৃষিত এ মক ছাড়িরা যাইব ( তোমার রসাল-নম্দনে ) 

( কবে? “কল্যাণী, ) 
৪ | জ্ঞান মুকুট পরি, স্যায-দণ্ড করে ধরি, 

বিচার আসনে ধবে বসিবে হে বিশ্ব-পিতা। (বিচার, এ ) 
উপরের কবিতাগুলির মধ্যে খুষ্ট-ব্রাক্ধ ধারণা মিশ্রিত হয়েছে । যেমন 

'বূসাল-নন্দনে' কথাটি । হিন্দু কল্পনায় নন্দন কানন কুন্মে পূর্ণ, সেখানে মন্দার, 

পারিজাত প্রভৃতি ফুলের ছড়াছডি, আর খৃষটর কল্পনায় দ্বর্গোস্যান ফলে পূর্ণ! 
রসাল শবটির ব্যবহার তাই লক্ষণীয় । হিন্দু কল্পনায় ন্বর্গে গেলে পাখি 

দেহের বাসন! যথা পান ভোজন প্রভৃতি থাকে না। কিন্তু গ্রীক কল্পনার হর্গে 

পান ভোজনের অমেয় আয়োজন । সেই কল্পনাই কিছু পরিবতিত হয়ে খুনীর 
খ্বর্গোস্যান হয়েছে রসাল ফলের কানন । 

বিটান্র কধিতাটিতে বাইবেলোক্ত শেষ বিচাব্েের দৃণ্ঠ স্পষ্ট । এ গানটি 
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আমাদের রাজা রামমোহন রায়ের “মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙর' স্মরণ 

ফকরায়। 

" এই ধরণের কবিতার আর একটি সথন্দর উদ্ধাহরণ চিকিৎস! । খুর্রীয় কল্পনা 

বীঞ্ড হলেন "06 0:158% 36816: তিনি আর্ত আত্মার ভিষকরাজ। কান্ত 

কবির কল্পনায় এ ধারণাটি আমাদের নিগ্ম্থ এতিহ্-সশ্মিত বৈচ্থনাথ শিবের সঙ্গে 

স্ন্দ্র বিজ্রিত হয়ে একটি নিবিড় অধ্যাত্বরসের কবিতার পরিণত $-_ 

তুষি নাকি; দয়াময়, পাপীর শরণ, 
কোথা ব'সে দেখিতেছ ঘ্বণিত মরণ ? 
মু প্রতীকারে ব্যাধি হবে না নিপাত গো». 

তীত্র ভেষজ মোরে দেহ বৈদ্যনাথ | 
এই কল্পনাই বৈষব রসে জারিত হয়ে ূপ পেয়েছে “শেষ লেখার' অস্ভিমে 

কবিতায় । 

তিক্ত ভেষজের মত 

রোগের যন্ত্রণা যত, 

ব্যাধিমুক্ত করে, সখা 

থেতে দিবে প্রেমাম্বত। 

বৈষ্ণব ভাবনার কবিতাগুলিকে ছু ভাবে ভাগ করা ষায়। কতকগুলি 

কবিতায় বৈষধ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে--কতকগুলি কবিতায় কীর্তনের স্থরটি 
মেশান হয়েছে । গ্রথমোক্ত কবিতাগুলির প্রধান “রস সখ্য ও দান্ত। যদি 

পূর্বরাগ, অভিসারিকা প্রভৃতি নায়ে একটি করে কবিতা তিনি লিখেছেন কিন্ত 
সেগুলিতে কবি প্রতিভার স্ফৃতি দেখি না। 

এই কবিতাগুলির মধ্যে সব থেকে বিখ্যাত হোল সখা (“বাণী ) ও 

বিশ্বাস (কঙ্গ্যাপী' )। “আমি তো তোমারে চাছিনি জীবনে তুমি অভাগারে, 
চেয়েছ এবং “কেন বঞ্চিত হব চরণে'_এ দুটি গান এক যুগে বাঙলা দেশের 
লোকের মুখে মুখে ফিরত 1 অথবা ধর! যাক 

নাথ, ধর হাত, চল সাথ, চিরসাথি হে, 

ছিয় রুধিরাক্ত পদ, কণ্টকিত বাটে হে! 
( আশ্রয়-চ্িক্ষা, 'বানী' ) 
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স্পষ্টই শ্রীরাধার অভিসার এর মানসিক পটভূমি । বৈষ্ণব বাউলে মিশ্রিত 
একটি কবিত! উল্লেখ যোগ্য । 

এই মোহের পিঞগতর ভেঙে দিয়ে হে, 
উধাও ক'রে ল'য়ে যাও এ মন | 

( আমি ) গগনে চাহিয়। দেখি, অনন্ত অপার হে! 

(আর ) আজন্ম বন্দী পাখী, পক্ষপুটে ভার হে, 

( উড়ে যাবে কেমনে ) ; (আর উডে যাবে কেমনে ) 
(নিজ বলে উডে যাবে কেমনে ); (তোমার কাছে উড়ে যাবে কেমনে ) 

(তুমি না! নিলে তুলে, উডে যাবে কেমনে 7 ), 

(প্রাণপাখী, “কল্যাণী? ), 

গানটির সঙ্গে অতুল প্রসাদের ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি' গানটির সাদৃশ্য 
লক্ষনীয় | তবে অতুল প্রসাদের গানটি কেবলই বাউল স্থরে গেয়, রজনীকান্তের 
গানে কার্তনের আখর ুস্পষ্ট । 

শান্ত পরের ও বাউল ধরণে রচিত গানগুলির প্রতীকে বেশ বৈশিষ্ট্য 

আছে। রামপ্রসাদ যেমন জমিন, ঘুডি, পাশাখেলা প্রভৃতি তৎকালীন সমাজ- 
জীবনের নানা রঙ্গকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন কাস্তকবি তেমনি 

চিকিৎসা, রোগ, অস্কশাস্ত্, বিজ্ঞান, ফলমূল, হিসাব-নিকাশ, যন্ত্র প্রভৃতি যুগোচিত 

প্রতীক গ্রহণ করেছেন । ফলে তার এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে আধুনিক 
রস প্রবেশ করেছে । যেমন, 

১। লঘিষ্--গরিই্-_ভেদে 

কেন মিছে মরিস কেঁদে, 

যজে আছ ভগ্রাংশেতে, কোন রসেতে? 

চল শুভঙ্করীর নিম্বম মেনে । 

( যোগ, 'বাপী? ) 

২। সে কি কলামুলো, কুমডো কাকুড, বেগুন শসা, বেলের মত? 

পেয়ারা, আতা, তাল কি কাঠাল, আম জাম, নারিকেলের যত ? 

সে তে। হাট-বাজারে বিকাঁয় না রে, থাকে না তো গাছে ফ'লে। 
(সাধনার ধন, “কল্যাণী” ) 
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ডাক দেখি ভোর ধবজ্ঞানিকে ; 

দেখবো সে উপাধি দিলে, 
কটা “কেনর জবাব শিখে । 

ধরা কেন কেশ্র-পানে, ছোট বড় সবকে টানে 
বৌটা ছেঁড়া ফলটি কেন সে 

দেয় না যেতে অন্যদিকে । ( নিরুত্তর, 'বাপী+ ) 

লক্ষ্য গ্রভেদ দেহ-মনে 
কার জানা আছে, কে রেখেছে গণে 

কোন দরশনে ? 
গোটা ই ভেদ বুঝে তুই গর্বে অধীর, 
বৈজ্ঞানিক বীর, একেবারে, 

তাতে “নে ছুটো গোলাপ ফুল, 

পাপডি, বঙ্গে, ওজন, ঢঙ্গে, 

নযরকো সমতৃল , একে পধ্যবসান, এ ) 
কে পুনে দিলে রে-- 

আলোকের গোলক দিয়ে, এই অন্তশৃন্ত ফাক ! 
কি-বিবাট বন্দোবস্ত, ভাবতে লাগে তাক । 

কে ধ'রে আছে তুলে কি ধানে আছে ঝুলে 
পড়ে না সুতো খুলে, বছর কোটি লাখ! 
কেউ আছে চুপটি ক'রে, কোনট1 কেবল ঘোরে, 
নিমেষে যোজন জুডে খাচ্ছে কোটি পাক ! 

( শ্রহরহন্ত, “কল্যাণী? ) 
ওরে এ কোটি বছর, রবির ভিতর 

পুড়ছে কি তা মালিক জানে | 
এত কাঠ কোথায় থাকে, কে দেয় তাকে, 

কোথ! থেকে ঘুগিয়ে আনে ? 
চিরদিন সমান জলে, বিনা তেলে, 
যায় না নিবে কোন বিধানে ? 

(হ্স্ির কৌশাগ, “শেষদান' ) 
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৭। এমনি কৰে চাবি দিয়ে 

দিয়েছে এই বিশ্ব-বন্ত্র ঘুরিয়ে, 
কোটি কোটি বছর যাচ্ছে, 

তবু চাবির দম যায় না'কে| ফুরিয়ে ! 

বলিহারী, বাহব1 ওস্তাদের কেরামৎ | 

আর অয়েল কত্তে হয় না, কতে হয় ন! মেরামত, 

কোথা থেকে কল টিপেছে 

কারিগরের কেমন লুকোচুরি-এ !* 

(বিশ্বযন্ত্র, “শেষ দান? ) 
বিষম অলঙ্কারে রচিত তার অরুতকার্ধ কবিতাটি ঢংয়ের দিক থেকে বৈষ্ণব 

কবির “ম্থখের লাগিয়া এ ঘর বাধি্ঠ” পদটিকে স্মরণ করায়। অথচ কবিতাটির 

শব ব্যবহার শাক্ত পদাবলীর ছাদে | যেমন, 

দেখে গুনে আনলি রে কড়ি, 

সব কডিগুলে! হ'ল রে কানা) 

ভাল ব'লে কিনঙি রে দুধ, 

উননে তুলতে হ'ল রে ছানা! 
€( অকুতকার্ধ, অভয়” ) 

এই ধরণের যৌগিক সমান্ুপাতে কাস্ত-কবি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন । তাই দেখি 
শাক্ত ভাবনা নিয়ে কীর্থন বাধতে অথবা! শাস্্ীর স্বরে তালে বৈষ্ব সাধনাকে 

রূপ দিতে তিনি দ্বিধা করেন নি। প্রসঙ্গত কাস্ত-কবির দৌহিত্র প্রসিদ্ধ গায়ক 
ভদিলীপকৃমার রায়ের উক্তি উদ্ধৃত করি, 

“পরোয়া নেই কোথায় এসে গেছে অজানিতে অন্ত কারো কোনো স্থরের 

ছায়া, কোথাও এসে পড়েছে নিজেরই কোনো সবরের পুনরাবৃত্তি, কোথাও বা! 

শাস্্ সম্মত রাগ রূপটি ঠিকমত হয়তে! খোলে নি। তীর ভক্ত-চিত্ত এই দোষ 
ক্রটিগুলিকে বড়ো করে দেখে নি।-তীর রচনার ভাবের সুষ্ঠ প্রকাশ যতক্ষণ ন!| 

ব্যাহত হয়েছে ।” 

কবির বৈঞব ভাবনার কবিতাগুলিতে যেমন প্রধান রস সখ্য ও দাস্য শাক্ত- 

* প্রীঅমিয়্ চক্রবর্তীর কবিতায় এর প্রভাব ম্মরণীয়। 
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ভাবনার কবিতাগুপিতে গ্রধান বূস তেমনি বাৎসল্য । ঈশ্বরের সজে কবির সঙন্ধ 
মাও রুগ্ন ছেলের যত ঘনিষ্ঠ, নিবিড় নির্ভরশীল । রামপ্রসাদের “আটাশে 

ছেলে'র অনুকরণে কবি নিজেকে নষ্ট ছেলে, মিথ্যা ছেশে, পাগল ছেলে বলে 

অভিহিত করেছেন! কবি বতই অসুস্থ হয়েছেন ততই তার ঈশ্বর নির্ভরত1 
গভীর হয়েছে এবং ততই ঈশ্বরের মাতৃরূপটি তার পানে বিকশিত হয়েছে। 

এই অধ্যাত্ম অস্থভূতি ছুঃখের বেশে এলেও তিনি ভরান নি। তার সকল 
বেদনাকে ধন্ত করে গোলাপের মত 'আনন্দময়ী?, “অভয়1', “শেষ দানের গানগুলি 

ফুটে উঠেছে । কবি যেন গ্রতিদদিন ঈশ্বরকে গানের লিপি পাঠাচ্ছেন। তাই 
কোখশব্যায় কবিকে দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল 

শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই--কঠ 
বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্ত সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পাবে নাই--পৃথিবীর সমস্ত 

আরাম ও আশা ধৃলিসাৎ হইয়াছে ; কিন্ত ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান 
করিতে পারে নাই। কাঠ ৰতই পুডিতেছে, অগ্নি আরো তত বেশী করিয়াই 
জলিতেছে।' 

কিন্ত রজনীকাস্ত ষে ছুঃখ-বেদনার উধ্রে চলে গিয়েছিলেন তা নয়। 

স্তাশনাল লাইব্রেরীতে অধুনা! রক্ষিত কবির রোজনামচার একাংশ এ বিষয়ে 
প্রামাণ্য গ্রন্থ । সেখানে তার আত্মঘন্বের চিত্রটি পাওয়া যাষ। 

“এই দেখে যান আমাকে দেখলে অনেক শিক্ষা হবে । এই বয়সে গেলাম। 

অনু বাসনা ;$ অনিঃশেষ উদ্ভম নিয়ে 19070 ০6 136এ গেলাম । আমায় 
পাথিব হিসাবে একটু শিখ যাচ্ছি কিন্তু যে নিয়মে এই বিশ্ব চলে সে নিয়মে 
ঠিক সময়ে যাচ্ছি। এই আশীর্বাদ করুন। 

শিবা মে পন্থানঃ সন্ত, 

পথে জামার মন্গল হোক | আমি যে যা! আহ্বানে যাচ্ছি তাতে আমার 

আর আক্ষেপ নাই ।” (পৃঃ ৪৫) 
“আমি যেন ঠিক দয়ালের খেয়াঘাটে পৌছাই এই পথ আমাকে তোমরা 

বলে দিও। আর যেন ঘাট তুল হয় না। দেই খেয়া ঘার্টট আমি যেতে 

পাজ্েই আমাক্ষে পার করে নেবে। আমি যে কত পাপী তোর! 

জাল। 

আমি এতদিন যাদের মায়ায় পড়েছিলাম তারা আমাকে আঞ্ী একা! বিদায় 
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করেছে। তবে আমার সে ছাড়া কে আছে? ভয় এইহ্য়পাছেপায়েনা 

রাখে, কোলে তুলে না নেয়। তবে আমার কি হবে ।” ( পৃঃ ৬৪) 
কিন্ত এ সংসারের উর্ধে তিনি পৌছেছিলেন | ১৩১৭ সালের ২৮ শে জ্যেষ্ঠ 

রবীন্দ্রনাথ কাস্ত কবিকে দেখবার জন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলে কবি 

তাঁকে যে গানটি দেন সেই গানেই তার পরিচয় আছে । এ গানটি কাস্তকবির 

অধ্যাত্ম কবিতাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান, 

আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে 

গর্ব করিতে চুর, 

যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য 

সকলি করেছে দূর | 

পরিণতির স্বাক্ষর 'শেষ দানের” অনেকগুলি কবিতায় বর্তমান । 'বোজ-- 

নামচাক়্' থেখছি,- 
“আমার দয়াল আমাকে আগুণে পুড়িয়ে নিচ্ছে । খাঁটি করে নিচ্ছে। 

কোলে নেবে বলে আমার খাদ উডিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছে । ময়লা নিয়ে 

তো! তার কাছে যাওয়া যায় না ।” (পৃঃ 9৪) 

অবিকল এই মনোভাবের প্রাতিকলন দেখি।_ 

যেখানে সে দয়াল আমার 

বসে আছে দিংহাসনে, 

সেখানে হয় না যাওয়! 

পাপ-কণিক! নিয়ে মনে । 

আগুন জ্দেলে, মন পুডিয়ে 
দেয় গো! পাপের খাদ উড়িয়ে, 

ঝেড়ে ময়লা-মাটি, করে খাটি 

স্থান দেয় অভয় শ্রীচরণে । 

(দয়াশ আমার, “শেষ দান” ) 
“শেষ দানের" তিনটি কবিতায় ( শরণাগত, করুণার দান, বিদ্বায় লিপি ) এই 

পরিপূর্ণ আত্ম সমর্পণের রূপটি হুম্প্ট । হৃদয়বেদনার অশ্রন্গানে অধ্যাত্বতত্ব 
এখানে জিগ্ধ করুণ কাব্যপ লাভ করেছে। 



৪৭ 

এখন প্রশ্ন এই যে কাস্ত কবির এই গীতি কবিতাগুলিফে পদাবলী বলা মায় 
কিনা? “মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী' কথাটি কবি জয়দেব গ্রথম ব্যবহার করে 
ছিলেন। প্রাজজজনের মতে এটি হ্যর্থক। এক অর্থ পায়জোর--ছ্বিতীয় অথ 

পধময় গীত। “পদ্'' কথাটির আর একটি অর্থও ছিল--দুই ছত্রের গানকে পদ 

বলা হোত। চৈতন্ত ভাগবত ও চৈতন্তচরিতাম্বতে এই ভাবেই প্রয়োগ দেখ! 

যার । তারপর “পদ্রাবলী' বলতে বৈষব গীতি কবিতা বোঝা যেত । তদনুসরণে 
শাক্ত সঙ্গীতের নামকরণও শান্ত পদাবলী হয়েছে । অর্থাৎ আকৃতিতে ছোট, 

অধ্যাতুতরসেপ্স, ভণিতাযুক্ত পদকেই পদাবলী বলা চলে। সে হিসেবে শ্রীঅক্ষয় 
মৈতেয় বাবনৃত 'কাস্ত-পদাবলী” কথাটি ভূল নয়। কিন্তু যেহেতু কাস্ত-কবির সব 
কবিতাতেই ভণিতা নেই এবং সব কবিতাই অধ্যাত্ম রসের নয় সেহেতু 'কাস্ত- 
পদাবলী, নামটি ব্যবহার না কক্াই শ্রেয়ঃ | দ্বিতীয়ত জয়দেবের কবিতা কান্ত- 
পদাবলী নামে খ্যাত বলে একই নামকরণে সংশয়ের সি তে পারে । এ 
কারণে চিরজীবন বাণীর উপাসক কবির গ্রস্থাবলীর নামকরণ হোল কাস্ত-বাণী। 

॥২॥ 

শী প্রমথ বিশী তার গ্রবন্ধে বলেছেন “রজনীকাস্তের নীতি কবিতাগুপির 
বর্তমান অনাদরের কারণ বুবিতে পারি না। এগুলি স্প্তঃ (কবি কতৃক 
স্বীকৃতও বটে ) কর্ণিকার আদর্শে লিখিত হইলেও ইহার সরসতায়, ভূয়োদর্শনে ও 
মৌলিকতায় 'কণিকার+ “অনুজ |” শ্রীযুক্ত বিশীর সঙ্গে আমিও একমত যে কান্ত 
কবির নীতি কবিতাগুলি বিশেষতঃ 'অমুতের' অষ্টপদী কবিতাবলী বাঙলা 

সাহিত্যের সম্পদ । নীতিমূলক করিত স্বয়ং মাইকেল মধুনুদন দত্ত থেকে শুরু 
করে কষ্ধন মজুমদার প্রভৃতি অনেকেই লিখেছেন। সে কবিতাগুলির সঙ্গে 

তুলনা করলেই দেখ! যাবে রজনীকান্তের কবিতায় গভীবর জীবন বোধ ব্যাপ্ত। 
হাসপাতালে রুণ্র অবস্থাতেই তিনি এ গ্রন্থটি লেখেন । “যুগপৎ শিক্ষাপ্রদ ও 

হৃদয়গ্রাহী” করবার ইচ্ছে নিয়ে তিনি এগুলি রচন। করেন। যে সব নীতিকথা 
সর্জনের ও সর্বকালের সে সত্যগুলি নিয়ে লেখা বলে এ গ্রন্থের নাম “অম্বত”, 

অবশ্ঠ সংস্কৃত নীতি-ক্োক ও ঈশপের থেকে তিনি তিন চারটি কঝিতার ভাবগ্রহণ 

করেছিলেন সে কথা নিবেদনে উল্লেখ করেছেন। 

সম্ভবতঃ বর্তমান যুগের" ধর্ম “নীতি নয়, শুধু সংস্কৃতি' বলেই এ কবিতাগুলির 
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আদর কমেছে । তবু লেখকের নাম ভুললেও বাঙগল! দেশের প্রায় প্রত্যেক 
ছাত্র ছাত্রীই “বাবুই পাখীরে ডাকি বলিছে চড়াই+, “নদী কতু পান নাহি করে নিজ 
জল'- ইত্যাদি কবিতার সঙ্গে পরিচিত। আরে! একটু পুরনো! কালের 

লোকেদের “মহাবীর শিখ এক পথ বহি যায়" “বসিয়া নদীর তীরে, চাহি 

নদীপানে' ইত্যাদি কবিতা স্মরণে আছে। বক্গনীকান্ত ষে কত অল্প আচড়ে 
গভীর জীবন বোধের পরিচয় দিতে পারতেন তারি উদাহরণ ম্বরূপ একটি কবিতা 

উদ্ধৃত করি, 

নির্ভীক স্বাধীনচেতা এক চিত্রকর 
আকিল শ্বশানভূমি--অতি ভয়ঙ্কর | 

একটি কপাল, আর অস্থি একখানি, 

একস্থানে দেখায়েছে তুলি দিয়া টানি। 

হেরিয়া দেশের রাজা বলে, “চমৎকার |! 

কিন্তু এটা কার অস্থি? কপাল বা কার ?” 

চিত্রকর বলে, “অস্থি মম কুকুরের, 
কপাল পিতার তব, হে মত্ত কুবের !” ( পরিণতি, “অমৃত? ) 

'অমৃত' কবির জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ গ্রন্থ । ন্যাশনাল লাইত্রের্ীতে 

রক্ষিত রোজনামচায় দেখি এই গ্রন্থটির প্রকাশনার জন্য কবি কতদূর উন্মুখ 
ছিলেন। পৃষ্ঠা ৫৮ তে দেখি “অস্ত কতদূর জানেন ?” পৃষ্ঠা ৬৯এ দেখি 'অমতের 

কি কর্পেন?' প্রসঙ্গত বল! দরকার যে কবিতার সুষ্ঠ মুদ্রপের দিকে কবির দৃষ্টি 
ছিল। “কম! সেমিকোলনের তুলও, যেন থাকে না”- ( পৃঃ ৩৭ )) “মলাট যেন 

বেশ 195০5 হয় | (পৃহ ৩৮) 

পষ্ঠা ৮১তে কবি লিখেছেন,- 

“আমাকে সুধীর বলে, তা বেদনার মধ্যেও তো! লিখতে পারেন । বেশি 

নয় €।৬ট1 কবিতা আরে! লিখে দিন । আমাকে বিধাতা কি ক্ষমতা দিয়ে 

পাঠিয়েছিল আমি ১ ঘণ্টার মধ্যে ৬ট! কবিতা লিখে দিলাম । পরে আনন্দ করে 
নিয়ে গেল ছাপতে। অমৃত একটু বড় হল”। 

এই রোজনামচারই, পৃঃ ৮৩তে কাছের শিশি ও মেটে সরা এবং পৃঃ ৮৪তে 

গ্রকৃত বন্ধুর পাওুলিপি আছে। এ ছুটির “অযুতৈর' কবিতা । | 
সন্তাব কুন্ুম কবির মৃত্যুর তিন বছর পরে প্রকাশিত হয়। এর কবিতাগুলি 
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্বীর্থতর | কতকটা ছাত্র পাঠা | গুরু ও শিল্ত কবিতাটির সঙ্গে ঘবীজনাথের 
“মিক্ষল উপহার" কবিতার আশ্চধ্য সাদৃত্ দেখা যায়। 

॥ ৩ ॥ 

কাস্ত কবির শেষ জীবন যতই রোগ বেদনায় জর্জরিত হোক না কেন মানুষ 

হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহনয়। সাষাজিক ও প্রকুল্পমনা | ১৮৯১ শ্রীঃ 

রাজশাহীতে তার কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি তখনি রাজশাহী শহরের 'উৎবব- 
রাজ' হয়ে ওঠেন। সে যুগে শহরের স্থানীয় সভা! সমিতির অনুষ্ঠানে ফাস্তকবির 

গান একঠি বিশেষ আকর্ষণের সাষগ্রী ছিল। সমকালীন ঘটনা উপলক্ষ্যে গাঁন 
বাধ! আমাদের দেশের চারণ কবিরা চিরকালই করে এসেছেন । পরবর্তী কালে 

 ঈশ্বরগুপ্ত এক যুগ ধরে এ কর্তব্য সম্পাদন করেন। মধূন্দেন এসে অবস্ত যুগের 
স্বরগ্রামটিকে ক্লাসিক নোটে বেঁধে দিয়েছিলেন | কিন্তু তার শিখ্য হেমচন্্র 
সমকালীন ঘটনাকে ওধ্ কবির ধারায় জপ দিয়ে গেছেন । এ এতিম ববীন্দ্রনাথে 

ঘেখি--সত্যেজনাথে দেখি--নজরুলে দেখি--বরজনীকান্তেও দেখি'। বিচিত্ত 
উপলক্ষ্যে কবি গীত রচনা করেছিলেন যেমন রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের 

শিক্ষকের বিদায় কালে, পুঠিয়া বালিক বিষ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণে, মহারাজা 
মনীন্র নন্দীর জামাত বিয়োগে, বঙ্গীয় সাহিত্য সশ্মিলনের রাক্ষশাহী অধিবেশন । 

সভায়, শোকে, পরিণয়ে, বিদায়ে সর্ধত্রই রজনীকাস্ত । কিন্ত তাই বলে 

রজ্নীকান্তকে স্বভাব-ফবি বললে ভুল হবে। পরাধীন মুঝ জাতির ক মৃখর 
করবার 'ভার যারা নিয়েছিলেন রজনীকান্ত তাদের অন্যতম । তাই রাজশাহীর 

লোকসাহিত্যে তার কাব্য নিবন্ধ থাকে নি। ভৌগলিক বৃত্ত অতিক্রম করে 
সারা বাঙ্গল। দেশেই তার গান সাড়া তুলেছিল । 

এইখানে একবার ইতিহাসকে প্দরণ করি। কবির স্বল্লাু জীবনের যে 
সময়টুকু আনন্দে কেটে ছিল তা! এই রাজশাহীতে | সালের হিসাবে ১৮৯১-- 
১৯০৯ আঃ মধ্যে এখানেই অক্ষয়কুমার মৈত্রের,। জলধর দেন প্রভৃতির সঙ্গে 
তার দয় বন্ধুত্বলাভ ঘটে । খিজেন্্রলালের সঙ্গে পরিচয় ও তারা প্রভাবে কান্ত 
কৰির হাসির গানের তরঙ্গ উচ্ছ্বমিত হয় । “উৎসাহ পত্রিকার রে সংযোগ 
ঘটে। অক্ষয় মৈত্রেম্বের সহায়তায় শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় 
ক্ষয় কুমারের চেষ্টায় “বাণী প্রকাশিত হয়। 
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কিন্ত সে তে! গেল কবির ব্যক্তিগত জীবনের দিক । সমকালীন জগতে 

কি ঘটেছিল? ১৮৯৩--৮৬ সালের মধ্যে বিবেকানন্দের আমেরিকা বিজয়, 
১৮৯৮ সালে প্যারিসের ধর্মসভা যোগদানের শেষে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা । ১৯২ 
সালে রবীন্দ্রনাথের ঝরন্বচর্ধ্যাশ্রম গ্রতিষ্ঠা ও ত্বামীজির তিরোভাব। একই লময়ে 

শ্রত্ধাপন্দ ম্বামী হরিঘারে গুরুকুল আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। র্ববীন্দ্রনাথের 

কাব্যধারায় নৈবেগ্ক খেয়ার যুগ শেষ হয়ে সবে গীতাঞুলির যুগ শুরু ভয়েছে। 
অর্থাৎ সে সময়ে সর্বরকমে স্বদেশকে প্রাচীন এতিহ্ে প্রতিষিত করবার তীব্র 

সাধন! চলেছিল । 

রাজনৈতিক জগতে চলেছিল এক তীত্র অসন্তোষ । ১৩১০ সালে শীতকালে 
(১৯০৩, ডিসেম্বর ) বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ক্যালক্যাটা গেজেটে প্রকাশিত হোল । 

সমগ্র দেশের শিক্ষিত মনে যে পরাধীনতার বেদনা পুন্তীভূত হয়ে উঠেছিল সঙ্গে 

সঙ্গে তা প্রতিবাদের রুদ্রমৃত্তি ধরে দেখা দিল। ১৯০৫, ৭ই আগষ্ট (১৩১২, ২২শে 
শ্রাধণ) বিলিতী দ্রব্য বর্জন দিবস স্থির হোল । শেষপধ্যস্ত ১৯০৫, ১৬ই অক্টোবর 

€ ১৩১২, ৩*শে আশ্বিন ) বঙ্চ্ছেদ হোল। পূরবঙ্গের রাজধানী হোল ঢাকা 

ছোটলাট হলেন ব্যামফিল্ড ফুলার । সভা, শোভাষাত্রা, বিলিতী কাপড় বর্জন 

স্বদেশী গ্রচারে দেশ মেতে উঠল । সে সময় যে কয়েকটি গান রণসঙ্গীতের মত 

দেশকে প্রেরণা দিয়েছিল তার মধ্যে রজনীকান্তের নিম্লোদ্ধত গানটি অন্ততম।-- 

মায়ের দেয়! মোটা কাপভ 

মাথায় তুলে নেরে ভাই ; ( সন্কল্প, 'বাণী' ) 
এই ম্বদেশী ভাবপ্রাবনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ হথদেশী সঙ্গীতগুলির জন্ম । 

যেমন, “এবার তোর মর! গাঙে বান এসেছে ; “যদি ভোর ডাক শুনে কেউ 

না আসে? ; “বাংলার মাটি বাংলার জল' ইত্যাদি । 

এরি মধ্যে রজনীকাস্তের একটি গানও যে দেশের লোকের মনে মুদ্রিত 
হয়েছিল সেটি কম কথা নয়। কিন্তু শুধু একটি নয়,--রজনীকাস্তের অস্ততঃ 
লাতটি গান নে যুগের প্রেস আইনে বঙ্দিত হয়েছিল ঝ। গানগুলির জনপ্রিয়তা 
স্চিত করে। গানগুলির নাম--মাভৈঃ, বঙ্গবিভাগ, উদ্বোধন, বিচার, উদ্দীপনা, 

হুকুম, শেষ কথা। 

স্বদেশ প্রেমের কবিতা ঈশ্বরগুধ্য রঙ্গলাল থেকে শুরু করে আজ্জ পধ্যস্ত অনেক 
কবিই লিখেছেন। সেগুলির কোনটির সুর উদ্দাত্ত, কোনটির ভাষা ওজঃ 
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গুণান্িত-_-কোনটিতে বা বীররসের অপুর্ব উৎসাহ । কিন্ধ যদি গ্রমাদগুণের 
দিক্ষ থেকে বিচার করি--মে নিরাভরণ সারল্যে রজনীকান্তের ভুলন1 ঘিরল। 
সেই উচ্ছ্বাসে যুগে রজনীকান্তের মিততাষণে বিশ্মিত হতে হয়। 

এ প্রসঙ্গে সুয্েশ সযাজপতির উক্তি স্মরণ করি । “মায়ের দেওয়া মোটা 

কাপড়” গানটির সন্বঙ্ধে তিনি লিখেছেন, “যে গান দেববাণীর স্কায় আদেশ করে 

এবং ভবিষ্বদ্বাণীর মত সফল হয়, ইহ সেই শ্রেণীর গান।” মোটের উপর এ 
গানটির জন্তই বাঙালী রজনীকাতস্তকে চিনল। কিন্ত তার শ্বদেশী গানে শুধু 
প্রসা্গুণই নয় উৎসাহ ভাবও গ্রচুর | যেমন) 

শুভ সুষমা চাহি লা,--ভীম ভৈরবীরূপে জাগ, 
অঙ্গে বিডৃতি মাখ, ভৈরব রবে ভাক 

এ হিমাগিরি ফেটে যাক। 

আর, চাহিনা ঘুরজ, বীণ দীপক তস্ত্রীহীন, 
সঙ্গীত মৃছ ক্ষীণ, চাহিনা, নাহি সে দিন; 

( উদ্বোধন, “বাণী? ) 
এই প্রচণ্ড আবেগকে রুদ্ধ করবার জন্ত কারলাইল ও রিসলী সাকু'লারের 

হ্যা । ফুলার পূর্ববঙ্গে বন্দেমাতরম ধ্বনি পধ্যন্ত দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করলেন ।, 
কাস্তকবি লিখলেন,- 

ফুলার কলে হুকুম জারি।_- 

মা বলে ষে ভাকবে রে তার শান্তি হবে ভারি | 

হাজার মার, মা বলা ভাই কেমন করে ছাডি? 

এ গ্ানগুলির আবেদন হয়তো! সমকালীন । কিন্তু একট] এঁতিহাসিক 
মূল্য আছেই। দ্বিতীয় কথা রজনীকান্তের কোন কোন গান হুন্দর হলেও 
আজকাল আমর! গাওয়া ছেড়ে দিয়েছি! যেমন,- 

সেখা আমি কি গাহিব গান ? 

যেথা গভীর ওক্কারে, সাম বাঙ্কারে, 

কাপিত দুর বিমান। 

(সুচনা, “বাণী, ) 
আঅখব1,-- 
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তব চরণ নিয়ে উৎসবময়ী হতাম ধরধী সরস! 

উর্ধে চাহ, অগণিত মণি-রগ্রিত নভো-লীলাঞ্চলা, 
সৌম্য-_মধুর- দিব্যাঙ্গনা, শান্ত কুশল দরশা । 

( শক্তি-সঞ্চর, এ) 
হয়তো তার একাধিক কারণ আছে। তবে এইটুকু বলা যায় যে পুরোন 

বাঙ্গলা গান, যা আমাদের এঁতিহ্থ শ্বরূপ, তা বর্দি আমর] ভূলে বাই তবে 
এঁতিজ্থের একটি ধান্নাকে লু করে দেবার দোষ আমাদেরি হবে। নয় কি? 
বৈফব ও শান্ত পদ্দাবলীর গায়ক চিরকালই থাকবে কারণ সে গান ধর্মসাধনার 

অন্জ। কিন্ক যে সব গানের আবেদনে বিচিত্র ধারা এসে মিশেছে ( যেমন 

নিধুবাবু, কালীধির্জা, জ্যোতিরিক্্রনাথ, ছিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ্দ বা রজনীসেন ) 
সে গানগুলি বর্দি বিশ্বৃতির অতলে তলিয়ে যায় তবে বাল! দেশের 

দুর্ভাগ্য । 

॥ ৪ ॥ 

যদিচ রজনীকান্তের হাসির গানগুলিকে অক্ষয় মৈত্রের প্রলাপ” নাম দেন 
কিন্তু সে যুগে সেগুলি যথেষ্ট মর্যাদা] পেয়েছিল । যদি পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় তবে 
এখনো এ গানগুলির আনন্দ দানের ক্ষমতা আছে। এগানের কোন কোন 

পংক্তি বালা ভাবায় প্রায় প্রবাদ বাক্য পরিপত হয়েছে । যেমন, 

তোমার মায়া কান্না কিছু আসে যায় না আমার 
আমি বেশ বুঝেছি তুমি ভজ্রবেশী চামার । 

কিংবা-- 

তা তোমার মেমে, তোমার জামাই, তোমার আকিঞ্চন, 

আমার কিভাই ? আজ বাদে কাল মুদ্ব ছুনয়ন। 
বিছেজ্লালের গ্রত্যক্ষ প্রভাব সত্বেও রজনীকাস্তের হাসির গানের একটা 

নিজত্ঘতা জাছে। বিশুদ্ধ হাসির রচনা! যে কত কঠিন তা তিনি জানতেন । 

হাণ্ঠরস স্মির জন্ম অত্যাবশ্বীক ছুটি প্রধান %ণ--মিতভাবণ ও তিধ্যক ভাষণ--এ 

ছুটিই রক্ষনীফাক্ষে বহুল পরিমাণে নিগ্ভমান ছিল। তীয় বরের ঘর, যেহারা 

বেহাই, জাতীয় উন্নতি, বুছো বাঙ্গাল, উদরিক, পিতার পত্র, হবর্গের খবর এখনে! 
আনন্দ-নাক। দ্ব একটি উদ্ধতি দেই।_ 



১/০ 

দেখ, আমরা জজের 1152081 
যত, 18510 010520029৮4 188251, 

আর) 03029586206 00 05 38 9 03512968215 0১:০৪, 

(৮0105) ৩ 9211 ০ 006 81856860130 

( উকীল, “কল্যাণী” ) 
বাছার হন্দ্যা কিন্ত! আইস! ঢাইল্য! দিটি পায়; 
তোমার লাগে কেমত পারুম, হৈক়ায। উঠচে দায়। 

আরসি দিচি, কাহই দবিটি, গাও মাজনের হাপান দিটি, 
চুল বান্দনের ফিতা দিচি, আর কি দ্ভাওন ধায়? 

(বুড়ো বাঙ্গাল, এ) 
বিষণ নিয়ে লক্ষী বাণী? তুলে টিনের ঘর ছু'খানি 

বাস কচ্ছেন দালান কোঠা ছেড়ে । 
আর গণেশের এ মৃষিক বেটা, ঘটিয়েছে বড় বিষম লেঠা, 

বাণীর ক্িভিং রুমে বাজে গ্রবেশ করে। 
তার, (0000791505৩ 101511010%65র 21815050106 এর ভিতর বাহির 

কেটে দিয়েছে টুকরে! টুকরো ক'রে ! 

( বর্গের খবর, “বিশ্রাম? ) 

॥ ৫॥ 

কিন্ত রজনীকান্তের প্রকূত পরিচয়, তিনি ভক্ত । বালা অধ্যাত্ম রসের 
কবিতার বদি কোনদিন চয়নিক! হয় তবে রজনীকাস্তকে সে তালিক থেকে বাদ 
দেওয়া চলবে না। বদিও ধর্ম সঙ্গীত আজ রলের বাজারে মূল্য পার না, তার 
মূল্য শুধু ভক্ষের কাছে । ধর্ম আব যুগধর্য নয়। অথচ একযুগে ধর্মগ্রন্থের সাড়ে 
পনের আনাই সাহিত্যিক গন্থ বলে বিবেচিত হৃত। র্রা্মায়ণ, মহাভারত, 
মঙ্গলকাব্য, বৈফবপদ সবই ধর্মমূলক । বান্গলা কবিতায় গভীর, চিন্তা, লালিত্য, 
মাধুধ্য ধর্মমূষক' কবিতাই এনেছিল তা অস্বীকার কর! যায় বি? ফাকুর কাক 

, মতে ধর্মমূল্র সাহিত্য সাহিতাপদবাচোই নয, এ হোল প্রদ্থুীশি 



১/৫ 

রগনীধা্ও তেমনি ঈশ্বরের প্রমাণ কি) বোধ অপোরুষের কি না, জগান্তর বাদ 
যুজিগ্রাহ না! নয় ইত্যাদি দার্শনিক বাঙ্িতগায় নামেন নি। তিনি ধরে নিয়েছেন 
ঠার ধোতা ঈশ্বরবিশ্বাসী--বরণা, দয়! প্রেম, সিচ্ছ! এগুলির মূল্য দেয়। তার 
গানে বিশ্বাস স্বতঃ সিদ্ধ, উপলব্ধি ্ বতোংসারিত। তাই তাতে ধ্যান আছে 
নীরস উপদেশ নেই। তিনি চেয়েছেন তার শ্রোতা! ও নি্ের ভক্তি ভাবের 
মধ্যে সুরের সেতু রচনা! করতে | তার অধ্যাত্ব রসের কবিতার এ জন্ত মৃত্যু 
নেই যেতা ঠিক দর্শন ও নয় বা নীতি মালাও নয়--ত হোল এক মানবিক 
অভিজ্ঞতা। 

২৫ শে বৈশাখ) ১৩৬৯ সাল 

বেখুন কলেজ, দীপ্তি ত্রিপাঠী 
কলিকাতা 





বাণী 
উদ্বোখন 

১ভব্পবী- কা শকালী 

ভারতকাব্যনিকুঞে_ 

আাগ ক্রমঙ্গলময়ি মা! 
মুগডন্ি” তক, পিক গাহি", 
কক্ষক প্রচাবিত মহিমা 

তুসলে লহ নীরব বীশা, গীত-হীনা, 
অন্তি দীনা 

হে ভারত, চিবর-স্খ-শয়ন-বিলীনা। 

নীতি-পশ্ব-ময় দীপক মঅন্্ে, 

জীবিত কব সঞ্জীবনমক্জ্রে, 

কজাগিবে রাতুল-চরণ-তলে-_ 

যত. লুষ্জ পুকাতিন গরিমা 1 

বাণী 

€ আলাপে ) 

স্চনা 

শৌরী-_একতভালা 

সেখা আমি কি গাহিব গান? 

গভীর ওক্কানে, সাম-ঝঙ্কালে, 

কাপিত দৃষ্থ বিমান ॥। 

ক্রুসহ্রকে বাধিয়া বীণা, 
বাণী শুভ্রকমলাসীনা, 



যেথা, 

যেখা, 

যেথা, 

বাণী 

রোধি' তটিনী-জল প্রবাহ, 
তুলিত মোহন তান । 

আলোভি চজ্ঞালোক শারদ, 

কক্সি, হরিগুপণগান নাত, 

মস্ত্রমু্ধ কৰ্রিত ভুবন, 
টলাইত ভগবান । 

যোগীশ্বর-পুশ্য পরশে, 
সুণ্ড রাগ উদ্দিল ভরষে ; 
মুগ্ধ কমলাকাস্ত-চবণে 

ব্গাহবী ক্নম পান। 

বৃন্দাবন-কেলিকুজে, 

সুরলী-রবে পুঙ্ছে পুজে, 
পুলকে শিহবি' স্লুটিত কুহ্ছয, 

যমুনা যেত উত্ঞান | 

আব কি ভারতে আছে সে যঙ্স, 
আর কি আছে দে মোহন মস্ষ, 
আর কি আছে সে মধুব কণ্ঠ, 

আনন কি আছে সে প্রাণ? 

বাণী 

সোহিনী মিশ্র- কা ওয়ালী 

পীযুষ-সিঞ্চিত-সমীবর-চঞ্ল 

কাঞধ্ন-অঞফলে দোলেক্ে ! 

সংশয়-নিরসন, ধীস্যত্তি- বিতরণ 
চরণে, জন-মন ভোলেনে 

চম্পক-অস্কলি-সকক্ষণ-পরশে 

বীণ! পঞ্চমে বোলেনে ? 



কান্ত-বাণী 

জ্যোতিষ-দরশন-বেদ-গণিত-কবিতা! 
শোভডে কোমল কোপলেরে । 

শুভ্র-বজণ্ত-গিরি-কিরণ-বিকিরণে, 

অন্ধ-নয়ন-যুগ খোলেরে, 

মাতিল ভ্ত্িভুবন, বাক্য-বিধায়িনী- 

বাণী-জয়-রব-বোলেরে । 

শক্তি-সঞ্চার 
উডৈরবী--জলদ একতালা 

তব, চরণ-শিক্বে উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরস 

উদ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভো-নীলাঞ্চলা, 

সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গন।, শান্ত-কুশল-দরশ! 

দূবে হেব চচ্্র-কিরণ-উদ্ভাপিত গজ 

নুতা-পুলক-গীতি-বুখর-কলুষহর-তরঙ্গা ; 

পায় মত্ত-হরষে সাগর পদ-পরশে, 

কুলে কুলে করি" পরিবেশন মঙ্গলময় বরমা। 

ফিরে দিশি দিশি যলয় মন্দ, কুহ্ুম-গন্ধ বহিয়], 

আধ্যগরিমা-কীহ্িকাহিনী মুগ্ধজগতে কহিয়।, 

হাসিছে দিগ বালিকা, কণ্ে বিজয়মালিকা, 

নবজীবন-পুষ্পরষি করিছে পুণ্য-হর্ষ | 

ওই কেব, স্সিপ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব-গগনে 

কাস্তোজ্জল কিরণ বিতবি", ভাকিছে স্ুপ্থিমগনে ; 

নিজ্রালস-নয়নে এখনও রবে কি শয়নে ? 

জাগাও, বিশ্বপুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা । 

ে 



বাণী 

জন্মভূমি 
মিশ্র পরোজ- _কা ওয়ালী 

জর জয় অনমত্ভুমি, জননি ! 

ধার, স্তভামধাময় শোণিত ধমনী £ 
কীর্তি পীতিজ্তিত, স্তন্তিত, 'অবনত, 

মুগ্ধ, লুক্ধ, এই স্ববিপুল ধরণী 
উজ্জ্রল-কানন-হীরক-মুক্তা- 

মণিময়-হার-বিভভূষণ-যুক! ; 

শ্যামল-শশ্ক-পুষ্প-ফল-পৃরি'ত, 

সকল-দেশ-জয়-সুকুটমণি ৷ 
সর্ব-শৈপ-জিত, হিমগিরি-শ্রক্ষে, 
মধুর-গীতি-চির-মুখরিত ভূঙ্গে, 

সাভস্-বিক্রম-বীধ-বিমণ্ডিত, 

সঞ্চিত-পরিণত-জ্ঞান-খনি | 

জননী-তুল্য তব কে মর-ক্জপতে ? 

কোটী কণ্চে কহ, “কয় মা? বরদে 1”, 

দ্ীর্ণ বক্ষ হ'তে তঞ্খ রক্ত তুলি, 

দেহ পদে, তবে ধন্ত গণি ! 

ভারতভুমি 
ইভরবী-_কাওযক়ালী 

শ্টামল-শশ্য-ভর!1 ! 
€ চির ) শাস্তি-বিরাজিত পুণ্যময়ী ; 
ফল-ফুপ-পুরিত, নিত্য-স্থশোভিত, 
যমুনা-সরক্যতী-গঙ্গা-বিরান্দিত | 



কাজ্ত-বাণী 

ধুর্জটি-বাঞ্ছিত-হিমাক্রি-মশ্তিত, 
সিক্কু-গোদাবনী-মাল্য-বিলন্বিত, 

অলিকুল-শুক্িত-সবক্জিত-রঞজিত | 
বাম-সুধিষ্ঠির-ভূপ-অলঙ্কত, 

অজ্জন-ভীম্ম-শবাসন-টস্কত, 

বীবপ্রতাপে চরাচর, শঙ্কিত । 

লামগান-রত-আধ্য-তহপাধন, 
শাত্তি-সখান্িত কোটী তপোবন, 

বোগ-শোক-ছুখ-পাপ-ব্বিমোচন । 

ওই ক্দূতে সে নীর-নিধি” 
যাত্র, ভীবে হের, ছখ-দিগ্ধ-হাছি, 

কাদে, এই সে ভাবত, হাঁস বিধি? 

মা 

মিশ্র ইমন্- তেওরা। 

ন্সহ-বিহবল,' ককুণা!-ছলছল, 

শিক়বে জাগে কার আধখিরে ! 

মিটিল সব ক্ষুধা, স্জীবনী সুধা 
এনেছে, অশরণ লাগিবে | 

শ্রাস্ত অবিবত ষামিনী-আজাগরণে 

অবশ কশ তন মলিন অশনে ; 

'আত্মভারা, সদা বিষুখী নিজ-স্খে, 

তপ্ত তন্চ মঘ, করুণা-ভন্বাা বুকে 

টানিস্া লক্ম+, ষাতনা-তাপ ভুলি”, 
বদন- পাশে চেস্ে থাকিবে ! 

করুণে বনধিছে মধুর সাস্বন।, 
শান্ত করি" মম গভীক্ যজ্রণা ; 



বাণী 

ন্সেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আখিক্জল, 
ব্যথিত মস্তক চুক্ষে অবিরল, 

চব্রণ-ধূজি সাথে, আশীব পাখে মাথে, 
ুন্ হীদি উঠে জাগিরে 

আপনি মঙ্গল।, মাতৃরূপে আসি*, 
শিয়রে কিল দেখা পুণা-নেহ-রাশি, 

বক্ষে ধরি" চির-পীষৃষ-নিঝর, 
নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর ; 

নমো নমো নষ্ঃ, জননি দেবি মম? 

'অচলা মতি পদে মাশিরে । 

আশ 

মিশ্র ইমন কাওয়ালী 

ধক তোল, কোথা আছ কে আমাব ! 

এ স্ষি বিভীষিকাময় অন্ধকার 1 

কৈ এক রাক্ষসী মায়া, নয়নমোহন-দপে 

ভুলায়ে আনিকা মোরে ফেলে গেল মহাকুণে 

শমে অবসত্র কার, কণ্টক বি ধিছ্ে তার, 

বৃশ্চিক দংশিছে, অনিবান ! 
পিপাসায় শ্ফকণে, শরীর কর্দমলীন, 
আর যে উঠিতে পাবি, হইয্সাছি বলভীন ; 

এ বিপন্ন, পথভ্রাস্ত, অন্ধ, দীন, নিকুপাষ, 

দেখিয়া, কাহারো দয়া হ'লনারে ভাক় হাষ। 

ভীন-স্বার্থম্য় ধরা, শুধু নিঠুরতা-ভর। ; 
শুধু 'প্রবর্চন।, অবিচার । 

আজ শুধু মনে হয়, শ্রনিকাছি লোকমুখে, 
আছে মাজ এক জন, চিরবন্ধু ভুখে-হথে । 



কাস্ত-বাণী 

বিপন্নের আাণককী।, নিবাশ প্রাণের আশা, 

পাপপথে পরিশ্রাস্ত ভ্রাস্ত পথিকের বাসা ; 

কাদিলে সে কোলে কনে, মুছে অশ্রু নিজ করে, 
€( আক্ি) দেই যদি করে গো উদ্ধার ? 

নিভর 
ভরবী--জ্লদ একতালা 

তুমি, নিশ্মল কর মক্ষল করে 
মলিন মশ্ম মুছায়ে ; 

তব, পুণ্যকিরণ ছেয়ে যাক, মোর 

মোহ-কালিম] ঘুচাষে | 

লক্ষ্য-শুহ্য লক্ষ বাসন! 

ছটিত্ে গভীর আধারে, 

জানি না কথন ডুবে বাবে কোন্ 
অকুল গরল-পারথানে ! 

প্রভূ, বিশ্বশিপদতস্তা, 

তুমি, দানডাও কুধিয়া পঙ্থা, 

তব, শ্রীচরণতলে নিযে এস, মোর 

মন্ত-বাসনা গুছায়ে | 

আছ, অনল-অনীলে, চিরনভোনীলে,* 

ভূধরসলিলে, গহুনে, 

আছ, বিটপিলতায়, জলদের গায়, 
শশিতাবকায় তপনে, 

আমি, নয়নে বসন বাধিম়?।, 

বসে, জাধাবে মরিগেো কাদিকা ; 

আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, 
দাও হে হেখায়ে বুঝাসে। 



বাণী 

সথ।! 

মিশ্র কানেডা একভালা। 

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে 

তুমি অভাগাগে চেয়েছ ॥ 
আমি ন। ভাকিতে, হর্দয়-মাঝারে 

নিজে এসে দেখা দিয়েছ ! 

চির-আদলের খিনিময়ে, সখা, 

চির-অবহেলা পেষেছ । 

€ আমি ) দুরে ছু”টে যেতে, ছ'হাত পসারি”, 

ধ'রে টেনে কোলে নিয়েছ ! 

“ওপথে যেওনা, ফিনে এস”, বালে 

কাণে কাণে কত কযেছ। 

€ আমি) তবু চলে গেছি; ফিরায়ে আনিতে 

পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ । 

€ এই ) চির-অপনাধী পাতকীর বোঝা 

তাপি-মুখে তুমি বয়েছ ; 

( আমার ) নিজকাতে গণ্ডা বিপদের মাঝে, 

বুকে ক'রে নিয়ে রয়েছ ! 

যুক্তিকামন। 
মিশ্র ইমন তেওরা 

ওই, বধির বনিক তুলিয়া, মোরে প্রভু, 
দেখাও তব চির-আলোক-লোক। 

ওপারে সবই ভাল, কেবল স্থখ-আলো, 

এ পারে সবই ব্যথা, আধার, শোক 



তব, 

এই, 

তব, 

কাস্ত-বাণী 

মাঝে দুস্তর কঠিন অস্থর, 
শ্রাস্ত পথিকেরে বলিছে “সর সর” 

ওই, তোরণপাদদেশে, পিপাসাতুর এসে, 
ফিরে কি যাবে, লয়ে চির-বিয্োগ ? 

ওই, নিঠুর অর্গল, করুণ শুভ-করে, 
মুক্তি করি, দেহ, আতুর-দীন-তরে ; 

পিপাসা দিলে তুমি, তুমিই দিলে ক্ষুধা, 
তোমারি কাছে আছে শান্তি-স্খ-স্থা । 

পাবে, অধীর ব্যাকুলতা, তোমাতে সফলতা, 

তউক তবে-দনে অস্বতযো গ । 

পরিবেদনা 

নিপট কপট তুহু শ্যাম_ন্থর 

করুপাঁঅমিয় করি? পান, 

পাপ, তাপ, ছুঃখ, মোহ, বিষণ্নতা, 

নিরাশ, নিক্ষগ্যম) পায় অবসান । 

পাপ-চিত, সদা তাপ-লিঞ্ধ বহি” 

এনেছে ছুরপনেয় মৃত্যুবিকার বহি”, 

দিতেছে দাক্ষণ দাহ হবদয়-দেহ দি”, 

দেবত। গো, দয়া করি” কর পরিজ্রাণ। 

অযৃতপানে, এই বিকৃত প্রাণে মম, 

স্থানভেদে হয় কালকুট-সম, 

হৃদয়ে বহ্িজালা, নয়নে অন্ধ-তম:, 

কোথা শাস্তিনিদান. কর শাস্তিবিধান 



বানী 

করুণাময় 

বেহাগ- ্রকভালা। 

(আমি ) অকৃতী অধম বলেও তে? কিছু 

কম কবে মযোনে লাওনি । 

যা” দিয়েছ তাবি অধোগ্য ভাবিয়া, 

কেডেও তো কিছু নাওনি ! 

(তব ) আশীষ-কুসহম ধত্রি নাউ শিলে, 

পায়ে দ'লে গেছি, চাহি নাই ফিকে , 

তবু দয়! ক'রে কেবলি ছিস়েছ, 

প্রতিদান কিছু চাওনি । 

( আমি) ছুটিয্া বেডাই কআ্ানি নাকি আনুশ, 

স্ধা-পান ক'রে, মরি গো পিষাসে , 

তবু, যাহা চাই সকলি পেকেছি , 
তুমি তো কিছুই পাওনি । 

€ আমায় ) রাখিতে চাও গে!, বাধনে আটিয়?, 

শতবার বাই বাধন কাটিয়া, 

ভাবি, ছেড়ে গেছ, ফিল চেয়ে দেখি, 

এক পা-শু ছেডে যানি । 

ভ্রাস্তি 

মিশ্র বিভাস--বাীপতাল 

লোকে বলিত তুমি আছ, 
ভেবে দেখিনি আছ কি না, 

তখন আমি বুঝিনি, প্রজু, 
নাস্তি গতি তোমা বিনা । 



কান্ত-বানী ১১ 

তোমানি গুহে বসতি কন্সি”, 

খেকস্েছি তোমারি অন্র, 

তোমারি বাসু দিতেছে আমু, 

বেঁচে মাছি তোমারি জন্য ; 

ক্ষুধা হ'রেছে তব ফলে, 

পিপাসা! গেছে তব জলে ; 

সে কি ভুল, যে ভুলে ভুলে, 

প্র, তোমারে নাম করি না! 

€তামান্রি মেঘে শস্য আনে, 

ঢালি' পীযুসজল-ধাব, 
অবিরত দিতেছে আলো!, 

তোমারি রবি-শশি তান, 

শীতল তব ব্ুক্ষছায়! 

€স্বে নিয়ত, ক্লাশ্ত কাক?, 

€ তবু) তোমারি দেওয়া মন বয়েছে 

ভুলে তোমারি গুণগরিমা | 

প্রীর্থন। 
বারে য়া হরি 

€ওর। )- চাহিতে জানে না, দয়াময় । 

চাহে ধন, জন, আয়ু, আরোগ্য, বিজন্ক । 

করুণার সিল্ু-কুলে, বসিয়া যনের ভুলে 

এক বিন্দু বারি তু'লে, মুখে নাহি লক্ষ; 

তীরে করি, ছুটাছুটি, ধুলি বাধে মুভি-মুঠি, 
পিয়াসে আকুল হিয়া, আরো ক্রিউ হয় । 

কি ছাই মাশিয়ে নিয়ে, কি ছাই করে তা দিয়ে, 

দুদিনেন্র মোহ, ভেঙ্গে চুরমাল হয়; 



৯৭ বাণী 

তথাপি নিলাজ হিয়া, মহাব্যস্ত তাই নিয়া, 
ভাঙ্গিতে গড়িতে, হ'য়ে পড়ে অসমক্স । 
আহা! ওরা জানে না ত, ককুণানিঝ র নাথ, 

না চাহিতে নিরস্কর ঝার-ঝর বয় ; 

চির-তঞ্চি আছে যাহে, তা” ষদি পো নাহি চাহে, 

তাই দিও দীনে, যা'তে পিয়াস না বয় । 

তুখ-্ভুঃ 

ভায়রে +--“একতাল। 

সম্পদের কোলে বসাইয়ে, হবি, 

সুখ দিয়ে এ পরীক্ষে 

( আমি ) সখের মাঝে তোমায় ভুলে থাকি, 

€( অমনি ) দুখ দিযে দাও শিক্ষে 

মত হয়ে সদ? পুকশ্রপরিবারে, 

ধন-বত্বমণিমাণিক্যে, 
'€ আমি ) ধুয়ে মুছে ফেলি তোমার নামগন্ধ, 

মজে তা চাকৃচিক্যে । 

নিলা হাদয় ভেঙ্গে সব লও, 

দুখ দিয়ে দাও দীক্ষে ; 

€( আর ) ভিক্ষার ঝুলি, দাও ভিক্ষে। 

তোমারি 

আলেয়। মিশ্র--ততেএওরা 

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়! ভু, 
তোমারি দেওয়! বুকে, তোমারি অন্কভব | . 



কান্তবাণী ১৩ 

তোমারি ছু'নরনে, তোমারি শোকবানি, 

তোমারি ব্যাকুলত!ঃ তোমারি হা হা রব। 

তোমারি দেওয়] নিধি, তোমারি কেডে নেওয়া, 

তোষারি শঙ্কিত আকুল পথ চাওয়! | 
তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে, 

তোমারি সাস্বন!, শীতলসৌর্ভ | 

আমিও তোমারি গো, ততোমান্রি সকলি ত, 

জানিয়ে জ্ঞানে লা, এ মোহ-হাত চিত, 

আমারি ব'লে কেন, ভ্রান্তি হ'ল তেন, 

ভাঙ্গ এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব । 

আশ্রয় 

গোৌরী--_একতাল! 

কার কোলে ধরা লভে পরিণতি 

(সেই) অপার কারণসিন্ধু । 
কার জ্যোতিঃ-কণা ব্রহ্মাণড উজলে ? 

(সেই) চিরনিশ্মল ইন্দু। 
কার পানে ছোটে ববি-শশি-তাব্রা ? 

নাহি পথ-ভ্রান্তি, স্থির আধখিতাবা ? 

ভ্রমে মেঘ বাষু হয়ে আত্মহারা £ 

(সে) সচ্চিদানন্দবিন্দু । 
কার নাম ম্মরি” ছখে পাই শান্তি £ 

বিপর্দে পাই অভয, মোহে বাক্স ভ্রাস্তি ? 

কাব মুখকাস্তি, হরে ভব-শ্রাস্তি ? 

(সেই ) প্রিখিল-পরমসিন্ধু ৷ 



১৪ বাণী 

পরম দৈবত 

স্বরট মলার-_হরফাক 

€সেষে) পরম-শ্রেষ-স্ম্দর 

জান-শয়ন-শন্দন 

পুণ্য-মধুত্র-নিরমল, 
জ্যোতিঃ জগত্ত-বন্দন ! 

নিত্য-পুলক-চেতন, শান্তি-চির-নিকেতন, 

ঢাল চরণে, রে মন, ভকতি-কুক্ম চন্দন | 

বিশ্ব-রচন। 

মিঅ ইমন্- কাওয়ালী 

যবে, ক্জনবাসনা-কণা, লয়ে কুপা-আখি-কোণে, 

চাহিলে, হে রাজ-অধিরাজ ! 

অমনি, নিমেষে বিরাট, বিশ্ব, চরণে করিয়া? নতি, 
মহাশূন্তে করিল বিরাজ! 

মহালোক সিদ্ধ হ'তে এক বিন্দু লয়ে করে, 

প্রক্ষেপ করিলে, বিস্তু, অন্ধকার চরাচবে ; 

অমনি চরণতলে, আলোকমপ্ডিত বিশ্ব, 

সম্ভতরিল জ্যোতি কআোতোমাঝ ; 

মহ্কাশক্তি-তুণ হ'তে হেলায় একটি বাণ 

নিক্ষেপিলে, জণ্ডভবিশ্ব অমনি পাইল প্রাণ ; 

হল, মহাবেগে ঘৃর্ণযমান্, আলোডি” মহাবিমান, 
অশগপিতি জ্যোতিক্ষপমাজ । 

আনমন্দ-কণিকামাতআ পিল ব্রচ্ধাগুশিরে, 

াসিল এ চরাচর পুপকে শিহ্রি” ধীরে, 



কাস্ত-বাণী ৬৫ 

বহ্তিল আনন্দধারা+ জড-জীব মাতোয়ারা, 
পন্সি” তব আরতির সাজ ; 

চিরপ্রেম-নিঝ রের একটি বুদ ল”য়ে 

ফেলে দিলে, প্রেমধারা চলিল অশ্রান্ত বয়ে, 

অমনি, জননী করিল নে, স্তীপ্পেমে পূণ গেহ, 
গ্রহ ছুটে এ উভাব পাছ। 

হেলায় ছিটায়ে দিলে, অক্ষয়-লৌন্দষ্য-তুলি, 
ভাবচ্ছটা উজ্ললিল মোহন বদন তুলি”, 

অমনি, অনন্ত বরণ আসি”, ছডাইল শো'ভাব্াশি,-_ 
ধন্য তব নিত্যকাক্ষক্কাজ ! 

তুমি কি মহান, বিভু, আমি কি মলিন, ক্ষুত্র, 

আমি পক্কষিল সল্সিলবিন্দু, তুমি স্তধাসমুদ্র ! 

তবু, তুমি মোরে ভালবাস, ভাকিলে হৃদয়ে এস, 

তাই এত অফোগ্যের লাজ । 

উষা-বিকাশ 

লারেশষা একতালা। 

তব, শান্তি-অরুণ-শাস্ত-করু্ণ- 
কনক-কিরণ-পরশে, 

জাগে প্রভাত হৃদি-মন্দিরে, 

চরণে নামিয়া হরষে 1 

আবরতি উঠে বাজিয়া ধীরে, 

সৌরভ ছুটে স্ব সমীরে, 
প্রেম কমল হাসে, ভাসে 

শাস্ত-মরঘ্সরসে । 

সংশম্ব, ছিধ!, তর্ক, স্ব, 

ঘুনে যায়, বিমলানন্দ 



বাণী 

পানে, আান-নয়ন, সফল, 

গ্রীতি-অশ্রু বরষে ! 

আর চাহিব ন। 

হাশ্বীর-_কাওয়ালী 

€ আমি ১ দেখেছি জীবন ভ'বে চাহিয়া কত ॥ 
(তুমি ) আমারে ঘা” দাও, সবই তোমারি মত । 

আকুল হইসে মিছে, চেয়ে মরি কত কি থে, 

(কাদে ) পদতলে নিম্ষল বাসনা শত । 
কিসে মোর ভাল হয়, তুমি জান, দয়াময়, 

€ তবু.) নির্ভর জানে না, এ অবিনত। 
আমি কেন চেয়ে যতি, তুমি জান কিসে, হবি, 

সফল হইবে মম জীবন-ব্রত। 
চাহিব না কিছু আব্র, দিব শ্রীচরণে ভন্র, 

তে দয়াল, সদ মম কুশল-রত | 

হৃদয়-কুমুম 
বাউলের স্থর-_-গড খেম্টা 

তাক, মঙ্গল আনব্তির বেজে উঠতে শাক । 

সেই, প্রেম-অরুণের হেম-কিরণে ফুটে থাক 
দেখে শোভা, পিয়ে ধা, 

মিটে যাকু নিখিলের ক্ষুধা, 
আপন! বিলিষে দে রে, 

সব তৃষাতুর (সে স্থধা ) 

লুটে খাক্ক 



কান্ত-বানী ১৭ 

্িপ্ধ মলয় বয়ে মন্দ, 

ছড়ি দিক তোর বিমল গন্ধ, 
অরুণপানে চেয়ে চেয়ে”, 

ঘলগুলি তো, ( ও হর্দি-ফুল, ) € ধীরে ধীরে ) 

টু'টে যাক্। 

প্রেমা রঞ্জন 

উৈরবী একতাল। 

ষে দিন তোষারে হৃদয় ভিয়! ডাকি, 

শাসন-বাক্য মাথাক্স কৰিয়1 রাখি; 

কে যেন সেদিন আখি-তারকাম্, 

মোহন-তুলিকা বুলাইয়া যাম্ব 
ন্গন্দর, তব সুন্দর সব, 

যেদিকে ফিবাই আখি । 
স্ফুট তর এ নভোনীলিমাক়, 

উজ্জ্বলতর শশধর ভাত, 

ক্রমধুরতর পঞ্চমে গায় 

কুণগ্রভবনে পাধী । 

দেহে হৃদয়ে পাই নব বল, 
দূরে যাস ক্ষুত্রতা ছল, 
কে যেন বিশ্ব-প্রেম সরল, 

প্রাণ দিযে বাজ মাখি' । 

যেন তোমার পুপ্যপরশ, 
কনে তোলে এই দ্বিজ্ঞ সরস, 

উথলিয়া উঠে বক্ষে হরয, 
বিবশ হইয্সা থাকি ! 



বাণী 

বন্িরস্তর 
কীর্ডনেব ভাজা হর-_গড খেম্ট। 

যেমন, তীব্র জ্যোতির আধাল রবিরে, 

প্রভাতে তুলিয়া ধর ; 

আর, কিরণ ছটায় ভাসাইয়! দিয়া, 

এ ধরণী আলো কর ,__ 

নিশার আধারে হইয়া আবৃত, 
লুকায় ধরায় বঞ্চনা, অন্ত, 
প্রভাতে তাদেত্স নগ্নতা গ্রকাশি", 

লাক্ষে কর জড়সভ" ; 

তেমনি, নিবিভ €মাহের আধারে, আমার 

হাদয় ভুবিষা আছে, 
কত পাপ কত হ্রভিসন্ষি, 

আধারে লুকাকে খাচে, 

দিব্য আলোক ? প্রাণে এস, নাথ! 

হউক আমার মঙগজ-প্রভাতি ১ 

তাদের লুকাবার স্কান, ভাঙ্গ, ভগবান্ 
ভাবা, লান্জে হোক্ক মরমর | 

সফল-মুহ্র্ড 

বিভাষ-_-একতাল! 

কোন্ শুভগ্রহালোতে, কি মঙ্গল-যোগে, 

চকিতে যেন গো।, পাই দর্শন ! 

সেই, ক্ষ্্র একপল, ক্কতার্থ, সফল, 
স্োমাঞ্চিত তন্ছ, ঝনে ছু'নয়ন 



কান্ড-বাণী ১৯৯ 

আযুঃ যদি হ'ত সেই এক বিন্দু, 

কে চাভিত দীর্ঘ-বিলাদের সিন্ধু ? 

তোমায় দেখিতে দেখিতে, ফুরাত চকিতে, 

ভবের বিপদ, সম্পদ; হরষ, রোদন । 

শি মুদি+, আামার নিখিল উক্জল, 

আশি মেলি”, আমাব আধার সকল, 

কোন্ পুণ্যে পাই, কি পাপে ভারাই, 

তুমি জান গো, সাধক-শরণ ! 

তব যাজ্জা-স্নে, যদি হয লোপ 

ধরণীর মায়, নাহি রয় ক্ষোভ, 

»বধাই ফিনে আসে, ভাঙ্গাহদিপাশে, 

কেবল, ভাবাইয়1 ষাক্স সাধনার ধন । 

দবতা, আমারে কেন দুঃখ দাও, 

'দাডা ও, বলিতে, দূরে চলে যাও, 

ডে'কে ডেকে অপ্রিঃ ফিরে নাহি চাও, 

দয়াময় । কেন নিদয় এমন ? 

এস 
টৌরী ভৈরবী-__একতালা 

বিবেকবিষলজ্যোতিঃ 

জেলেছিলে তূমি হৃদয-কুটীরে ; 

তোম।রি আলোকে তোমারে দেখেছি ? 

তোমারি চরণ ধরেছি শিরে ! 



নও বাণী 

যৌবনে, হবি, ছাইল ভীষণ 
অবিশ্বাস-ঘপমেঘে , 

বহিল প্রবল পাপ-পবন / 
ভুবাইল ঘোর অন্ধ-তিযিরে । 

আরে একবাত্ এস, প্রভু এস, 

দীপ্ত মিহির-কপে ও 

পাপ-যামিনী পোহাইবে, উষ। 

উদ্দিবে প্রণ্য-কিরথণে, ধীরে | 

মায়। 

বসন্ত বাহার-_একতাল? 

মাগো, আমার সকলি ভ্রান্তি | 

মিথ্যা জগতে, মিথ্যা মঘতা , 

অরু-ভূমি শুধু, করিতেছে ধুধূ। 
হেথা কেবলি পিয়াসা, কেবলি শ্রাস্তি | 

যবে, অরুণ-কিরণে নব-িবা জাগে, 

ফোটে নব ফুল, নব অন্ররাশে, 
ভূলি মা তখন, কি কাল ভীষণ 

আধারে ভূবিবে কনক-কাস্তি 

পুকজজপবিজনে হ'য়ে পবিবুত, 

ভাবি, এ আনন্দ অনভ্ত, অস্বাত ; 

মনে নাহি হয়, যরণ- সময় 

“হৃদযবাক্ধবা বিমুখ যাস্তি |” 



কান্ত-বাণী ২১ 

মোহ 

নিপট কপট তুছ্ছ শ্যাম- হর 

( মাগো ) এ পাতকী ডুবে যদি বায়, 
অন্ধকারচিপমরণসিন্ধু-নীরে-_ 

তোমার মভিমা কিছু বাডিবে না তায় 

€কত ) জ্ঞান, বুছ্ি, বল, স্েহ, করুণা, দেহ, 

স্বাস্থ্য, সাধু-জন-সঙ্গ, বন্ধু, গেহ, 

শিষলঙ্ক মন, মধুময় পরিজন, 

পুণ্য-চরণ-ধূলি দিয়েছ আমায় | 
( মম) স্বপ্ত হৃদয়, করি” নয়ন-নিমীলন, 

না করিল তব করুণা-অন্শীলন ; 

মোহ খিরিল মোরে, বহি চির-ঘুম-ঘোরে, 

ব্যর্থজীবন গেল ফুরাইয়ে ভায় ! 

৬ এসো ) দীনদয়াময়ি! রক্ষ রক্ষঃ লহ 
কোলে ; ভীত, হেরি" নরক ভয়াবহ ; 

তষ্কাত এ পতিতে, হবে গো স্কান দিতে, 

অশরণের শরণ শ্রীচরণ-ছায় | 

খেলা -ভঙ্গ 

ভৈরবী-_ঝাপতাল 

কোলের ছেলে, ধুলো! বে ভে, তুলে নে কোলে, 

ফেলিস্ নে মা, ধুলো-কাদ। মেখেছি বলে । 
সার। দ্িনটে করে খেলা, ফিরেছি মা সাবের বেলা, 

€আমার ) খেলার সাথী, যে ষার মত, গিয়েছে চ'লে ! 

কত আঘাত লেগেছে গায়, কত কাটা ফুটেছে পাক, 

€ কত ) পড়ে গেছি, গেছে সবাই, চরণে দ'লে। 



বাণী 

কেউ ততো আর চাইলে না কিনে, পিশার আধার 

এল ঘিরে, 

€( তখন ) মনে হ'ল মায়ের কখা, শয়নের আলে। 

আশ্য়-ভিক্ষা 

কীর্তনের হর-- ঝাপ তাল 

লাথ, ধর হা৩, চল নাথ, চিপ্রসাথি 1 

জ্রাস্তচিত শ্রাস্তপদ, ঘি্রিল দ্ুখরাতি তে । 

শ্রমজ-ক্রল-বিন্দু ঝরে বাখিত এ ললাটে ভে । 

ছিন্ন কুধিরাক্ত পদ, কণ্টকিত বাটে ভে * 

ক্ষীণ ত'ল্ দৃষ্টি, অিতীত্র ঠন্তবেদন', 

ক্ষণে তোমারে পচিছে মনে, ক্ষণে রতিত চে তল ) 

ভগ্রজদে কম্পবুকে পড়িযা পথপাশে গো 
দূর হাতে তীব্র পরিহাসে কে 9 ভাসে গে” । 

ক্ষেমমর £ ০গ্মময় 1 তাব নিকুপাগে তে, 

অপ্রণতঃখতরণ 1 চিবশরণ দেহ পায়ে হে। 

জয় দেব 

নট বেহাগ- কঝপতাল 

জয় নিখিল-গ্ঞ্জনলস্ব কারী, নিরাময় ! 

জয় এক, জয় অনেক, অসীম-মহিমময় 1 

যু সুস্ট, সুল, জয় অস্ত, মুল, 
জয় গ্যাক়নিয়মি, কত-কলুষ-কপামর ! 



কানস্ত-বাণী ২৩ 

দয় তে ভয়ঙ্কর ! আয় পরম্সুন্র ! 

জয় ভক্ত-হৃদয়-পরিপ্লাবি-হধমাময় | 
জয় হাদয়লঙ্জন ! জয় বিপদভঞ্জন ! 

অয় পাপহরণ ! চিরশরণ ! করুণামব ! 

কলোল-শীতি 

বাউলের স্রর- কাভারোয়া 

কুল কুলু কুল নদী বয়্েষায় রেভাই! 

তীরে ধসে ভাবছ বুঝি, শ্চি বলে ছাই 

তা” নয়, তভোবাঁ ভাল ক'রে শ্বন্বি যদি, কাছে অর, 
ভাপ্লি একট মজান্র গান নেচে নেচে গেয়ে বায়! 

সবাবি কি আছে ক্কাণ ? কেমন কবে শন্বে গান » 

ফেমশ নাচে তেমনি গায় কেপ 

কোথায় লাগে নাটক, যাত্রা খেমটা বাই ॥ 

নদ বলে, «আমি মস্ত গিরি রাজার মেষে গো, 

বাবা তে নামান না মাথা, ক।ো কাছে যেয়ে গো, 

নিশি-দ্িন উদ্ধে চান, মেঘে ভার করায় আান, 

যোগি-খধিদের দেব ক্কান,__ 

নিজে মভাযোগী, বাহাজ্ঞান তো! নাই। 

“তরঙ্গিণী' নামটি খাবা আদর কনে ফিয়েছে, 

একা গ্রত1, একনিষ্টী, যতনে শিখিয়েছে, 

বাবার কাছে সাগরের রূপগুণ শুনেছি ঢের, 

তাই তো স্বয়ম্বরা হ'তে-_ 

সে প্রশাস্ত সাগর পানে ছটে যাই। 

কূলে তোরা সংসার পেতে, মাক্বাস্ক ভুলে রয়েছিস্, 

কত ফল, আর ফুলের বাগান, দালান কোঠা ক'কেছিস, 

আমি গিয়ে লাগাই গোল, পেতে দি' এই নিঠুর কোক, 



ন্্হী বাদী 
একটি মাত কৃল রাখি, আন”. 

কাদিয়ে তোদের, আব্ব এক কুলের মাথা খাই । 
অমার সঙ্গে পারবি তোতা ? আমার ধারে রাখবি কেউ? 
কি টানে টেনেছে আমায়, উঠছে বুকে প্রেমের ঢেউ, 
( আমার ) প্রাণের গানে আধা ঢে'লে 

প্রাণের মসলা নীচে ফে'লে, 
বাধা ভেক্ষে চরে ঠেলে, 

কেমন ক'রে যাচ্ছি চ'লে দেখ না তাই 1” 

সিদ্ধু-সঙ্গীত 
মিশ্র গৌরী-_কাওয়ালী 

নীল সিন্ধু ওই গঞ্জে গভীর । 
উৈরব-রাগ-মুখর করি? তীর ! 
অতঙ্গ-উচ্চ-চল-উশ্মি-মালশত- 

স্টভ্র ফেণ-যুত, প্রঙ্গ অধীর , 
ভীতি-বিবদ্ধন, তাগুব নর্ভন, 

ভীম রোলে করি শ্রবণ বধির । 
সিন্ধু কনে, “তব ভূমিখণ্ড কত 

ক্ষুপ্র, কেব মম বিপুল শরীর : 

তীব্র হরষে, মম অঙ্গ পরশে, 

কি তরঙ্গ তুলিয়া, চির-সঙ্গি-সমীন্প | 

রত্ব-রাক্তি কত, যত্ব-সথরক্ষিত, 

সঞ্চিত কোষ লুবধ ধরণীর ; 
সার্থকতা লে মুগ্ধ তরঙ্গিণী, 

আসি” পদে মিলি”, পতি জলধিব ! 
€ আমি ) ইন্্-চাপ-নিভ-ক্সিপ্*-যনোহর- 

বর্ণে হরঞিত, কিরণে রবির ) 



কাস্ত-বাণী ৫ 

পাগ্সিজাত তরু, অস্ত, সুধাকর, 

মস্থনে তুলিল স্ুরন্থর বীর | 
€ কত ) অর্ণবপোত পণ্য ভক্গি* ধাইছে, 

করণে পরিচিত নাবিক ধীব ; 

ভগ্ু-শেব কত, কন্পরিছে প্রমাণিত, 

ঞ্রব-পর্িকাস নিঠুর নিয়তির | 
£ যবে ) অস্থত-ধারে ভক্ি” পিতিবক্ষ, হয় 

উদ্দকস মনোরম পুর্ণ শঙগীর ; 
মনত হব্ষে, যেন বীচি-হস্ভে ধবি? 

আনি, আলো কৰি হদয়-কুটার 
চন্দ্র-বিবহে পুনঃ উদ্বেলিত চিত, 

আবৃত করে ঘন-ছুঃখ-তিমির , 

লরি, সক্জিত, শ্রন্দর, প্রচুর-পুষ্প-ফল- 

শশ্য-প্রাশি দিয়ে, দেহ মহীর 

লক্ষ-পুরাতন-সক্ষি সমন্র-ইত্তি- 

হাস-বিমিশ্রিত এ বিপুল নীর 

দ*নে দান কত করিন্র অকাতবে, 

সম্পদ লক্ষে গব্বিত নৃপতির । 

€ তব ) শক্তিপুঞ্জ মম মৃত্তি হে”, 
হয় স্তম্ভিত, ভীত, পদানত-শির ; 

সর্বব গর্ধব মম যার কপাবলে, 

নমি সে স্থমঙ্গজল পদে গুভুজীর |” 

বঙ্গমাতা! 

স্রব্লট মলার-_-একতালা। 

নযষো নমো নমো জনান বক্ষ ! 

উত্তরে এ অভ্রভেদ্দী, 
অতুল, বিপুল, গিরি অলঙ্ঘ্য ! 



বাণী 

দক্ষিপে হবিশাল জলধি, 
চুষ্বে চরণ-তল নিরবধি, 

মধ্যে পুত-জাহুবী-বজজ- 
ধৌত শ্টাম-ক্কষে-সজ্ঘ 

বনে বনে ছুটে ফুল-পরিষল, 

প্রতি সন্োবক্ে লক্ষ কমল, 

অস্বতবান্ি সিক্চে, কোটি 

তটিনী, মত, খব-তরক্ষ ; 
কোটি কুক্ষে মধূপ গুজে, 

নব কিশলয় প্ুরজে পুজে, 
ফল-ভর-নত শাখি-বুন্দে 

নিত্য শোভিত অমল অক্ষ ৷ 

আয়ু-ভিক্ষ। 

স্মরগরলখ শুন ২ শ্র 

আক্জি, শিখিল সব ইন্দ্রিয়, চরণ-কর নিশ্ষিয়, 
তিমিরমক় প্রাণপ্রিয় গেহ রি 

কে, শান্তি-হ্প দূর করি”, বন্রকনে কেশ ধলি 
বেগভব্ে শুন্তে তোলে দেহ ! 

হে, পুগ্র-অলি-গুঞ্রপণ-মঞ্জুল-নিকুজ-বন ! 
সজ্জিত-বিলাস-গৃভ বরম্য | 

দাস-গণ-জুই্, পরিপুক্রিত হৃগীত-রবে, 
দীনজন-চির-অনধিগম্য | 

কে কেমমুকুট !? অণি-রক্িত সম শত ! 
দিপ্ত মতি-কীব্রক-প্রবালে । 

চন্দন-প্রপিঞ্ধ স্বগনাভি ! হে কত্তরী ! 
স্বরভিত হুশক্ষি-ফুল-মালে | 



কাস্ত-বাণী ৭. 

কমল-কুল-মণ্ডিত, মধপ-কল-গুজিত, 
নিশ্মল, প্রশান্ত, শতবাপি ! 

বন-ভবন চারি-শুকসাকী-পিক-পাপিয়া £ 

পুচ্ছধর স্থন্দর কলাপি ? 
হে ন্রাজ্ছজ্র ! হেবাজপদ-গোৌরব । 

হে ভশ্মা 1! বত্রগজ-বাজি ! 
€ আজি ) বিপলমিত-আস্ুু কর দান, চিরসেবিত 

বন্ধু মম, হে বিভব-রাজি ! 

শেষ দিন 
লসস্ত মিশ্র একতাক। 

যে ধিন উপক্জিবে শ্বাসকষ্ট ১ 

শাযু-পিন্তকফেক লাভভী হযে ক্ষীণ, 
ভবে নিজ নিজ স্তাশ-জঙ্ত 

ইচ্ছাশক্তিব ক্রিক ধাকুবে না হাত-পাযে, 

প্রসনী হবে আডগ্ুঃ 

যরুৎ্, লীহ।, হৃতৎপিগু, পাকস্থলী, 
মুত্রাশয় ভবে ভগ ; 

বাইরের প্রতিবিষ্ব প'ডবে না নয়নে, 

হবি কাল-তন্দ্রাবিষ্ট ; 

কানের কাছে কামান দা'গলে শুনবি নারে, 
প'ডে রইবি যেন সরল কাষ্ঠ। 

গানে ঠেসে ধরুলে জ্বলস্ত অঙ্গার, 
উন" বল্বি না নিশ্চে $ 

কেবল, বুকের কাছে একটু থাক্বেরে ধুক্ধুকি 
আর, ঈষৎ নস্ডবে শুফ ওষ্ঠ। 
মাথ1 চিরে দিবে সন্ধা কালকৃট, 

কিন্ত হান্গ নে, বিধাতা রুষ্ট, 



বাণী 

শেষ বধের ক্রিস বিফল হ'লে, বৈজ্ 

জবাব দিয়ে যাবে স্পষ্ট । 

দাসদাসী-পত্থী-পুর-পুত্রবধূ- 
আনি পরিজনজুষ্ট- _ 

মল-মুজে, কফে, জ'ড়ে পড়ে রবে, 

এই, সোপার শরীর পরিপুষ্ট । 
“ধনে প্রাণে বিনাশ ক'রে গেলে ব'লে, 

কাদ্বেন পুত্র পিতৃনিষ্ঠ ; 
আার আমরণ বধব্যের ক্লেশ ভে'বে পত্ী, 

কাদবেন পার্খ-উপবিষ্ট | 

পণ্ডিতেরা বল্বেন, “প্রায়শ্চিভ করাও, 

একটু রক্ত হয়েছিল দৃষ্ট ; 

একটা গাভী এনে, ত্বরা করাও তৈতরণী, 

বাচামরা সব অদৃষ্ট !” 

ঘরে, তেল, চর্ণ, চটি, পাচন, প্রলেপ, বটা, 
কবল, স্বৃত আর অবিষ্ই, 

তুলসী, বেলের পাতা, মধু, পি পুল, আদা, 

সবি বিফল, সবই নষ্ট । 
কান্ত ব'লে, ভ্রান্ত মনরে, বলি শোন্, 

এখন লাগছে না এ কথা মিষ্ট ; 

কিন্ত, সকল সত্যের চেয়ে, এইটে সত্যি কথা, 

দিন তো গেল, ভাববে ইষ্ট । 

পরিণাম 
| বাউলের স্থবর-_খেম্টা 

যা” হয়েছে, হচ্ছে য1”, আর যা” হবে, সব জানি ওঁর, 
আমাক, প্রাণের মাঝে, তোর কথা নিয়ে, 

হচ্ছে কাণাকাণি ল্লে। 



কাস্ত-বাপী ২৯ 

যেমন করেই হোক্, 
আন্ধ টাকা, লুট'বে! মলী, এই ছিল তোর রোখ. । 

তত”, পিদ দিয়ে, কি পকেট কেটে, কবে ন্বাহাজানি রে । 

বাড়বে কিসে আয়, 

খস্ড়া-পাক। জমাখরচ হিসেৰ-সেনেভ্ভাক় ; 

রোজ, সন্ধ্যেবেলা আধলা নিয়ে করিস্ টানাটানি বে। 

তোর কি কমবে ক্জেল ? 

মাথার ঘাম, ছু'পায্ে ফেলে, কেন ভাঙ্গিস্ হেল ? 

তুই সাপ্সাজীবন টেনে মলি, পরের তেলের ঘানি রে । 
এ দেখ, আস্ছে দে দিন, 
যেদিন কফের নাড়ী উঠবে জেগে, বাসু-পি' ক্ষীণ ; 
সে দিন কন্তরীভৈরবে, হালে পাবে না! আব পানি বে। 

বস্বে ঘিরে মা'গ-ছেলে , 

ব'ল্বে, “লে যাও গো, কোন্ সিন্ধুকে 

কি নরেখে গেলে” ; 

শুন্বি “টাকা”, কাণে কেউ দেবে না 

তারক-ব্রহ্ষবাণী রে । 

বোধ, স্ব, বুঝতে পাচ্ছ বেশ,__ 

যে. তোমার জন্তে তোয়ের হচ্ছে 
কেমন মজান্র দেশ! 

সেথ।, চাইবি না তুই যে'তে তবু 
নিয়ে যাবে টানি? বে। 

যোগ 

কালেংড়া_-আডখেম্টা 

ঝোগ কর শ্রাণ মনে 7 

আর কাব্দ কি ভবের ভাগ-পুরণে ? 



বাণী 

হয়ো না কাতর বিয়োগে চা'স্বে লোকে, 

দেখে গুলে । 

আগে নে? মণকষা কপি”, 

করিস্নে মন-কসাকসি, 

সরল করবে জটিল রাশি; থাকিস্নে বসি”, 

ভবেব, মিথ্যা-মিশ্র-সঙ্কলনে । 

লঘিষ্ট-গরিষ্-ভেদে, 
কেন মিছে মরিস্ কেঁদে, 
ম'জে আছ ভগ্লাংশেতে, কোন্ প্স্তে ? 

চল শুভঙ্করীব নিয়ম ঘযে'নে। 

কাজ কি গে তোর সেব ছটাকে , 

বেধে নে" দেঞ্ের ছ'টাকে 

শিখে নে রে পবিমিতির নিয়মটাতক। , 

রাখ, চতৃতু জেব খগুণটি জেনে । 

কর হদি-ক্ষেত্র কালী 

সার ভবক্ষেত্রে, কালী ; 

তোর জ্ঞান-ক্ষেত্রে কালী কে দিলে রে ঢালি'; 

তাইতে, ঠিকের রুট ঠিক দেখিনে । 

কাস্থ বলে ব্যাপার বিষম, 

কুলে আদি যোগের নিয়ম, 
পৌনঃপুনিক হচ্ছে জনম, ও মন অধম! 

এবার পরীক্ষাতে পাশ পাবিনে । 



কাস্ত-বাণী ৩০৯১ 

একে পধ্যবসান 

মিশ্র খান্বাজ-_ েমট 

2স, এক খটে, তার শক্তি বহু, একাধারে 

তাব, বিচিজ্রতা কি বিপুল, ভেবে দেখ নারে ! 

জগতে কত কোটি লোক দেখ, , 

আন বেছে তুই ছুটে মাচষ,) 

সব কমে এক, 

লক্ষ গ্রভেদ দেক-মনে, 
কর জানা আছে, কে রেখেছে গণে, 

কোন্ দরশনে ? 
গোটা ছুই ভেদ বুঝে তুই গর্বের অন্বীর, 

বৈজ্ঞানিক-বীব্, একেবারে, 

হাতে নে" দ্বু'টে? গোলাপ ফুল, 

পাপডি, রঙ্গে, ওজন, ঢঙ্গে, 

নয়কো সমতুল ; 

তু'লে আন্ ছুটে! বেল-পাত1,_ 

এক প্রপালীতে ঠিক দু'টো গাথা, 

গোডা থেকে মাথা ং 

তবু এ, ক্ষেত্রে, শিরাস্ম ভেদ কত তায়, 

মিল্বে না তার চারিধাপ্ে | 

চেক্ে দেখ. তড়িৎ, আলো, তাপ, 
গহেনর গতি, আকধণ, আর 

ড়ের আবির্ভাব ; 



বাপী 
এ, শক্তি নদীব্র ঢেউগুলি, 

ক'চ্ছে যেন গো সদা কোলাকুলি, 
উঠছে যাথ! তুলি" ;-_ 

ওরা এ, এক হতে আসে, ভিন্ন বিকাশে 

মেশে শিকে এক পারাবারে । 

নিরুত্তর 

তোর নাম রেখেছি হর্রিবোলা- স্তর 

ভাক্ দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে 

দেখবো সে উপাধি নিলে, 

কণ্টা €কন'র জবাব শিখে । 

ধরা কেন কেক্্রপানে, ছোট বড় স্বকে টীনে, 
বৌটী-ছে ড1 ফলটি কেন সে, 

দেব না যেতে অন্ত দিকে ? 

ক্রোকিল কেন কুহু বলে, ক্রোনাকীটে কেন জ্বলে, 
রৌদ্র, বুটি, শিশির মিলে, 

কেন ফুটায় কুক্গমটিকে ? 
চিনি কেন মিষ্টি লাগে, চাতক কেন বুষ্টি যাগে ; 
চকোরে চাষ চন্দ্মাকে, 

কমল কেন চাক রবিকে ? 

বাস্থ কেন শন্দ বহে, অনল-শিখ! কেন দহে, 

চুস্বক কেন লৌহ টানে, 
টানে না ষণি মাণিককে ? 

ইক্ষু কেন সরস এত, নিম্্টে কেন এমন তেতো! 

মস্বরর কেন মেঘের ডাকে, 

মেলে মোহন পুজ্ছটিকে ? 



কান্ত-বাণী 

কান্ত বলে, আছে জে'নো, কেন'র “কেন”, তস্য “কেন? 

যাও, নিখিল “কেন”র মুল কানণে, 
সে, রেখেছে কালের খাতায় লিখে । 

শুদ্ধ শ্রম 

বাউলের স্ুর-_গড় থেম্টা! 

প্রেমে জল হয়েযাও গ'লে। 

কিনে মেশে না সে, মেশেরে সে তরল হ'লে । 

অবিরাম হয়ে নত, চলে যাও নদীর মত, 

কলকলে অবিরত “জয় জগদীশ" ব'লে; 

বিশ্বাসের তরঙ্গ তু'লে, মোহ পাড়ি ভাঙ্গ, সমূলে ? 
চেও না কোন কুলে, 

শুধু নেচে গেয়ে যাও বে চ'লে। 

সে জলে নাইবে যার, থাকুবে না মৃবত্যু-জরা, 

পানে পিপাস। ষাবে, মসলা! যাবে ধু*লে) 

যারা সাতার ভুলে নামতে পারে, 

(তাদের ) টেনে যাও, একেবারে, 
ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে' যাও, 

সেই পরিণাম-সিন্ধু-জলে । 

মিলন 
সংকীত্তন-_গড খেস্টা। 

আম্ন ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান ! 

এ দেখ, ঝরুছে মাঝের ছু'নক্ষান 
আজ, এক ক'রে সে সন্ধ্যা নমাজ, 

মিশিষে দে আব, বেদ কোরাপ ! 



৩৪ বাদী 
€জাতিধন্শ ভূলে শি বে) € হিংসা বিছেধ তৃ'লে 

শিয়ে রে) 
থাকি একই মানবের কোলে, কি 

একই মায়ের জন্তপান | 
€( এক মারের কোল জুডে আছি রে ) (এক মায়ের 

ছুধ খেয়ে বাটি রে) 
আমর। পাশাপাশি, প্রতিবাসী, 

ছুই গৌলারি একই ধান । 
€ একই ক্ষেতে সে ধান ফলে রে ) € একই ভাতে 

একই রক্ত বায়ে যায়) 

এক ভাই না থেতে পেলে, 

কারে না কোন্ ভায়ের প্রাণ? 

€ এমন পাধাপ কেবা আছে রে ) (এমন কঠিন কেবা 
আছে রে) 

বিলেত ভারত ছু'টো! বটে, ছুয়েরি এক ভগবান্। 
(দুই চখে যে ছু'দেশ দেখে না) (তার কাছে তো! সবাই 

সমান বে) 

তাতী ভাই 
কাহানোয়। 

“রে শঙ্গামাই- প্রাতে দরশন- দে” সুর 

রে তাতী ভাই, একট কথা মন লাগিয়ে শুনিস্ ) 

ঘরের ভাত যে ক'টা আছে রে, 
তোর স্ত্রী-পুরুষে বুনিস্। 

এবার যে ভাই তোদের পালা, 

ঘরে বসে, ক'সে মাকু চালা ; 

এদের কলের কাপড় বিশ হবে রে, 
না হয় তোদের হাবে উনিশ ! 



কাস্ত-বাণী 

তোদের সেই পুরানে তাতে । 

কাপড় বুনে দিবি নিজের হাতে ॥ 

আমরা মাথায় ক'রে নিয়ে যাব লে, 

টাকা ঘরে ব'লে গুণিস্। 

বাণী 

€( বিলাপে ) 

পাক 

মিশ্র মল্লার- কা ওয়ালী 
প্রাণের পথ বয়ে গিয়েছে সে গো; 

চরণ-চির-রেখা জকিয়ে যে গো । 

লুটায়ে আশা-মুলে, মোহন অঞ্চল, 
নৃপুর-মুখরিত-চরণ চঞ্চল, 

ছুপ্ধারে ফুটাইয়ে বাসনা-ফুল-রাশি, 
আধেক প্রেষ-পাথ। শুনাইয়ে গো । 

একটু স্থধাহাসি, আধেক প্রেমগান, 

কামন1-ফুল ছ'টি, শুক হীন-প্রাণ, 

এখনও পড়ে আছে চরণ-রেখা-পাশে, 

মুগ্ধ হ'য়ে আছি, তাই নিয়ে গো । 

সেই মুখখানি 

মিশ্র বেহাগ- ঝাপ.তাল 

(মধুর ! সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায়”-__একটি 

প্রসিক্ধ স্ীত ; এই গানটি পাদপুরণ যাজ ।) 

মধুর সে মুখখানি কখনও কি ভোলা বায় ! 



বাণী 

জমা'যে চাদের সখা, বিধি পড়েছিল তায় ! 

সছৃ-সবলতা-মাখা, তুলিতে নব্ন জাকা, 
চাহিলে করণে, ধর! চনলণে বিকাতে চায় । 

অধরে সারাটি বেলা, হাসি করে ছেলে-খেলা, 
নীরবে নিশীথে ধীরে, অধরে পড়ি' ঘুমায় £ 
যদি দু'টি কথ! কহে, প্রাণে সুধা-নদী বছে, 

নিমেষে নিখিল ধবা, মোহন-সজীত-ময় । 

স্বপ্র-পুলক 

মিশ্র কানেডা--একতালা 

স্বপনে তাহারে কুডায়ে পেয়েছি, 
রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া , 

শ্বপনে তাহারি মু'খানি নিরখি*, 

স্বপন-কুহেলি মাখিয়া ! 

(তাবে ) ববর-মালা দিশ্র স্বপনে, 

€ হ'ল) হ্বি-বিনিময় গোপনে, 

স্বপনে হ'জনে প্টেম-আলাপনে 

যাপি সারা-নিশি জাগিয়া | 

( করি ) স্বপ্নে নিলন-সখ-গান, 
€ করি ) স্বপ্রে প্রণয়-অভিমান, 

€ হয়) স্বপ্সে প্রেম কলহ, যার গো 

স্বপনেন্সি সনে ভাঙ্গিয়া ; 

যা” কিছু আমার দিতে পারি সবি 

সুখ-ন্থপনেরি লাগিয়া! । 



কান্ত-বানী 

পুব্ব-রাপ 

মিশ্র ভূপালী- কাওয়ালী 

সধি ন্বে! মরষ পরশে তাৰি পান, 
অধীর আকুল করে প্রাণ ; 

জ্যোছনা উছলি” ওঠে, মলয় সুব্সছি” পড়ে, 
কুজে কুজে ফুল ফুটে ওঠে থবে থরে, 

বিশ্ব-বিমোহন তান । 

আধখি-জলে হাসি মাখ।], কি করুণ বেদনা ! 

হেসে কেদে, নেচে? নেচে” বলে, আব কে না”; 

দস দিস্েছি প্রতিদান ! 

ছিন্ন যুকুল 
লাউনি-_ _কাওয়ালী 

ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না লে। 

মরষে মরে গেল, মুকুলে কনে গেল, 

প্রাণ-ভরা-আশাসপমাধি পাশে । 

নীরসতা-ভর1১ এ নিরদকস ধরা, 
শুকায়ে দিল কলি, উষ্ শ্বাসে 

ছুপদিন এসেছিল, ছ"দিন হেসেছিল, 

ছুস্দিন ভেসেছিল, হখ-বিলাসে | 

না হ'তে পাতা ছশটি, লীরত্ষে গল টুটি*, 
বাললা-মক্স প্রাণ শুধু পিক্বাসে, 
আখ-ন্থপন সম, তগ্ক বুকে মম, 

বেদনা-বিজড়িত স্বত্তি ভাসে 



বাদী 

সময়ে 

মিশ্র ঝি বিট--একতালা 

নয়নের বারি নয়নে রেখেছি, 

হদয়ে হেখেছি জাল! । 

শুকায়ে শিয়াছে প্রাণেত হরষ, 

শুকাষে গিয়েছে মালা । 

দেখা দিবে বলে কেন ধিলে আশ, 

'আশা-পথ পানে চেয়ে রই 

( আমার ) ভেকঙ্ষে গেছে বুক, ভেজেছে পরাণ, 

সময় থাকিতে আসিলে কই ! 
এলে বদি, সখা, ব'স ভাঙ্গা-বুকে, 

ভাঙা-হৃদয়ের যাতনা লও ; 

সুখ পানে চেয়ে, দ্বখ ভুলাইয়ে, 
ভাল ক'রে আজ কথাটি কও । 

ব্যর্থ প্রতীক্ষা 

প্রমথন।খ রায়চৌধুরীর “রূপসী পল্লী” পাঠে লিখিত 1 সুর--এী 

রূপলি নগর-বাপিনী ! 
শুষ্ট-কক্ষে কেন একাকিনী, বিবাদিনী ! 
দীন-নয়নে বিফল-শর়নে, কার পথ চাহি”, মানিলি ? 

দীপ মলিন, শুফ মালিকা।, 
মুক সুখর শুক-সান্রিকা, 

ধতন-হীনা, শীকব-বীণা, কর-পরহশ-পিপাসির্নীয। 
শিশির-বিক্ত আজ-কাননে, 

বাজিছে প্রভাতী বিহ্গ-কৃজনে, 



কাক্ত-বাণী ৩৯ 

ধীরে ধীয়ে জাগে উষ!, কনক-জলদ-কিরীটিনী ; 
তজ্জাহীন যুপল নয়নে, 
মন্দাকিনী ঝরিছে সধনে, 

লীবন-মরণ, কার চন্ণ-আশে, বিফ যামিলী ? 

মানিনী 
বেহাপ-_-একতালা 

পরশ-লালসে, অবশ আলসে, 
ঢলিয়া পড়িত আমারি অক্ষে 

মিতছে ভালবাসা, শুধু যাওয়া-আসা, 
কপমোহ গেছে কপেরি সঙ্গে । 

সে মধু-আদব, এই অযতন, 
সে স্বখ-স্থরগ, আজি এ পতন, 

মনে হয়, সখি, লকলি স্বপন, 

কে বাচে এমন ভরসা ভঙ্গে ? 

চন্দন, সখি, হ'ল বিষতর” 

নন্দন-বন হ'ল ঘোন্র মরু, 

উদ্দাস-নম্বনে, বিরহ-শক্বনে, 
ভাসিতেছি আখি-নীর-তরঙ্গে | 

সফল মরণ 

লাভনি--বাপতাল 

এস এস কাছে, দূরে কি গো। সাব্দে 
বিছায়ে রেখেছি হদয়-আসন ! 
চরণের ধুলি, দেহ মাথে তুলি", 
আক্গি অভাগীর কি জুতখ-মরণ ! 



ও বাধী 

এস প্রাপ-সাথী, আজি শেষ বাতি”, 
ভাল ক'রে আক করি দরশন 1 
জীবন-নাথ ! পুরিল সাধ, 
সূলেছি যত আনাদর অযধতন ; 

পদে মাথা রাখি", পদধূলি মাঝি", 
সফল জনম আজি, সফল মরণ ! 

চির-মিলন 

বেহাগ---কাওয়ালী 

আর কি আমাকে দিতে পারে সে মনোবেদনা ? 

সখি বরে, ভালবাসিতে, আসিতে আর সেধ' না| 

নিশীথে মাধবীবনে, দেখা হ'ল সখা-সনে, 
€ অমনি ) প্রাণে সে বহিয়া গেল, বিরহ আর হ'ল ন1। 
দিও না তাহারে বাধ!) "এস? ব'লে কেন সাধা ? 

€ আমার ) চির-মিলনের দেশে, নাভি বিরহ-যাতনা ; 

জাখি মুদি হিয়)-মাঝে, সে যধু মাধুরী বাজে, 
মানসে চরণ পুজি, পরশে নাহি বাসনা । 

সংকল 

সুলতান---গল়্ থেম্ট। 

মায়ের দেওয়া দেওয়া মোটা কাপড় 

মাথায় তু'লে নে রে ভাই? 
ছীন-ছঃখিনী মা যে তোদের 

তাক বেশি আনন সাধ্য, নাই 



কান্ত-বাণী ৪১ 

এ মোটা সতোর সঙ্গে, মায়ের 

'আঅপাক কেহ দেখতে পাই, 
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে এ 

পরের হারে ভিক্ষা চাই । 
এ দুঃখী মায়ের ঘবে, তোদের 

সবার প্রচুর অন্ন নাই; 
তবু, ভাই বেচে কাচ, সাবান, মোজা, 

কিনে কলি ঘর বোঝাই । 

আম শে আমরা মায়ের নামে 

এই প্রতিজ্ঞ ক'বুব ভাই; 

পরের জিনিস কিন্ব না, যদি 
মায়ের ঘবের ভিনিস পাই । 

তাই ভালে। 
ংলা-_কাভালোনা 

তাই ভালো, মোদের 

মায়ের ঘরের শুধু ভাভ। 

মায়ের ঘরের ঘি-টসজ্ধব, 

মার বাগানের কলার পাত ॥ 

ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড অপমান » 

মোটা হোকৃ, সে সোনা মোদের মানের ক্ষেতের ধান ! 

সেযেমায়ের ক্ষেতের ধান ! 

মিহি কাপড পাব না আর ফষেচে পেন কাছে; 

মায়ের ঘরের মোটা কাপড পা্রুূলে কেমন সাক্ছে ! 

দেখতো পস্রলে কেষন সাজে ! 
€ও ভাই চাষী, ও ভাই তাতী, আজকে স্থঞ্রভাত ; 

ক্”সে লাঙ্গল ধর ভাই রে, ক"'সে চালাও ভাত । 
ক”সে চালাও ঘন্েন ভাত ! 



৪৭. বাসি 

আনা! 

যি বাঝো স্ব কাওয়াজী 

আমরা, নভাষ্ শরীব, আমর! নেহাত ছোট ও 

তবু, আক্ি সাত কোটি ভাই, কে্গগে ওঠ 1 

জুড়ে দে ঘকের তাত, সান্দ' দোকান ও 

বিদেশে না যার ভাই, শোলারি ধান ॥ 
আমরা, মোটা খাব, ভাই বে পস্র্ব মোটা, 

মাম্ধ্ব না ল্যাভেগাপ চাইনে “আটো” | 

নিলে বায় মায়ের ছুধ পরে তঃয়ে, 
আমন্বা, রব কি উপোসী ঘরে শুষে ? 
হারাস্্লে ভাই বে আর এমন শ্রদিন , 

মায়ের পায়ের কাছে এসে ০ষাটে। | 

ঘব্ের দিসে, আমরা পত্রের মেক্ছে, 

কিনবে না ঠুন্কে। কাচ, যায় যে ভেঙ্গে, 
থাকলে, পরব ভগক্ে, ভাই বে, পর্সীব চালে, 

ভাতে ভবে নাতকা মান খাটো । 

বেলা মায় 
বাউলের ুর- পড় খেমটা 

আর ক্ি ভাবিস্ শাবি বসে? 

এই বাতালে পাল তুলে দিসে, 
হাল ধারে থাক কসে। 



কাস্ধ-বাশী 

এই হাওয়া! পড়ে গেলে, শোতে যে ভাই নেবে ঠেলে 
কূল পাবিনে, ভেসে যাবি, 

মর্বি ষে মনের আপ শোনে । 
মিছে বকিস্ আনাড়ি, এই বেল! ধরু বে পাড়ি, 
“পাচন্পীর বদর” ব'লে, পুরে? মনের খোসে । 
এমন বাত।স আর ব'বে না, পারে যাওয়া আর হবে না, 

মরশ-সিদ্ুমাঝে পিকে, 
পডবি রে নিজ্জ কর্দদোষে । 

বাণী 

(প্রলাপে ) 

তিনকড়ি শশ্ম। 
ইভৈরবী-_গভ খেম্টা 

€ আমি ) যাহ! কিছু বলি- বি বন্তৃত।, 
ষাকা লিখি- মহাকাব্য ; 

€( আর ) সুস্-তত্ব-অন্ত্রাপিত- 
দর্শন- যাহা ভাবব। 

€ দেখ ) আমি যেটা বলি মন্দ, 
সেটা অতি বদ্, নাহি সম্দ, 

€ আব ) আমি ষা'র সনে বপিনে বাক্যি, 
নে নম্ব কারে আলাপ্য ॥ 

€ দেখ ১ আমি যেথা বলি সোব্স!, 

সেটা লব যায় বোঝা, 
(আন ) আমি যেটা বলি 'উচ্ছ না" তা”র 

মানে কতা কি সম্ভাব্য £ 

€ আমি ) বা” খাই সেইটে খান্ক ; 
আর যা” বাআাই সেটা বাস্ধ ? 



0 ছল, 

( আয) আছি যি বছি+ "ইট উষ্ণ, 
সেইখানে সর্ট বায । 

(আহি ) চেটিবে বা" বলি, খান ভাই, 

তাতে পুরো অথারিটি বান্দাই 
(আন ) ক'ত হয় না ওজন সেটাকে, 
নিশহাতে বেটা মাপ, 

€ এই ) মাথাটা কি প্রকাণ্ড, 
€ এটা ) অসীম জানের ভাখ ! 

(দেখ ) আমি যাতে যাহ খুসী হয়ে দেই, 
তাই তার নিই প্রাপ্য । 

(আমি ) করি বা"র হিত ইচ্ছে, 
তাবে পৃথিবীশুদ্ধ দিচ্ছে, 

€ দেখো) কক্ষণো! তার বংশ রবে না, 

ঘবে বসে বারে শাপক । 
(আমি ) যেটা ব'লে যাব মিথ্যে, 

(তুমি ) যতই ফলাও বিস্বে, 
€(থেখে ) কক্ষপে! সেটা! সত্যি তবে লা, 

.. তর্কই হবে লভ্য | 

( এই ) ছুখানি রাতুল ভ্টচবণ, 
দিয়ে, যেখানে কৰিব বিচরণ 

 স্কাখে। ) সেটা যদি তুমি তোমার বলিবে, 
ভূত হ'য়ে ঘাড়ে চাপব ! 

গ্াখে। ) আমি তিনকডি শশ্দা, 

এই ) ধরধামে ক্ষপজ্জন্ম1, 
গ্াখে! ) তখলি সে নদী হবে ভাগীরথী, 

আমি ধার জলে নাবব। 

নীন ) কাস্ক বলিছে ভাই রে, 
অতি ) তোফা ! বপিহাক্রি যাই বে, 
আমি ) তোমার নামট1 “হাষ্বড়ীশ €প্রসে, 

সোনার আখকরে ছাপ ব। 



কাঞঝি-বগি 5৫ 

জেনে রাখ 

মিশ্র বিভাস--কাওয়ালী 

মান্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে পৃরে। পাচ হাত লক্ব ; 
সাধু সেই, ষে পরেন টাকা নিয়ে দেখায় রস্তা ! 
ধাযিক বটে সেই, যে দিন রাত ফোটা তিলক কাটে ; 
ভু সেই, ষে আজন্সকাল তন নাভি ছাটে। 
সেই মহাশয়, সংগোপনে যে ঘদট? আস্ট! টানে ; 
নিষ্ঠাবান, ষে কুক্ধুট-মাংসের মধুর আন্মাদ জানে । 
বসিক সেই, যার ষাটবছনে আছে পঞ্চম-পক্ষ ; 

সেই কাব্জের লোক, চব্বিশ ঘণ্ট! ছ'কো যার উপলক্ষে । 

সেই কপালে”, বিজ করে যে পাস্ব বিশ হাজার পণ । 

শারীর মধো সেই স্বখী, ঘাবু কতো হয় না বন্ধন | 

সেই নিরীহ, রামের কথা শ্টামের কাছে দেক্ধ ব'লে; 

সেই বাবু, যে বোচা হাত জামায় ফু দিয়ে চলে। 
ভদ্র সেই, যার ফর” ধুতি, ফুটফুটে যাব জাম! 
দেশকিতৈষী সেই, যার পাসে, “ডসনের” বিবামা। 

মদ থেয়ে, যা” ভুলে থাকৃতে হয়, সেই আদত বিচ্ছেদ 

কালো ফিতে ধারণ! আছে যার, তারই বলি খেদ। 

বেছস হয়ে ড্রেনে পডে বয়, সে অভি সম্ত্াস্ত ; 

সাদ! কালোয় ভেদ না বাধে, সে হাকিম কি ভ্রাস্ত ) 

“এষ অর্থ্যং ষে বলে, সেই দশকম্মাস্থিত 3 
সেই বেদজ্ঞ, ফলারের নামে যে ভারি আনক্দিত | 
এবান্জ-জক্গণ আছে আমার”, যে কক্স, সে জ্যোতিষী , 
জনা-থা়ী, গেরুযী-ধারী, সেই আদত খাবি ; 

“সর্ট-সাইটেড' চস্মা নিলেই, বুঝবে ছোক্র। ভাল ; 
বাঁপকে যে কয “ঈভিয়ট”, তান গুণে বংশ আলো ! 



ধানী 

সেই গুরু, যিনি বৎসরাক্তে আদেন বার্ষিক নিতে; 
বদাক্ক, যে একদম লাখ গেয়- উপাধি কিমিতে। 
আসল তক্ত্রী সেই, যে সঙ্গাই আওড়ার “আস্ফ । 
সেই আদত বীর, সাহেব দেখলেই যে ঘেষ চম্পট ! 
সেকালের সব নিরেট বোকা এ সত্য কি জানত, 

যে লেখক বলেই, বুঝতে হবে, এই ধুরগ্ধর “কান্ত” ? 

জাতীয় উন্নতি 
বসস্ত বাহার--জলদ একতাল। 

হয় নি” কি ধারণা, বুঝিতে পার ন।, 
ক্রমে উঠে দেশ উচ্চে ! 

যেহেতু, যে গুলি ক্ষচিত না আগে, 
এখন সে গুলো রুচছে। 

কেন না, আমাদের বেন্ডে মাথা সাফ. 

'গ্যানো” খুলে পড়ছি “বিদ্যুৎ” “আলো” “তপ”, 
মপপছি ফায়ার ফুটে বাযুরাশির চাপ, 

€ আর ) মনেন অন্ধকার ঘুচছে। 

যেহেতু বুঝেছি বিস্ক,ট কেমন মধুর, 

কুকুট-অস্থি কেমন জ্যাছ ; 

€ আর ) ক্রমে সদিরায় যার মতি বাক, 

কেমন সে হন সাধু ; 

€ আর ) যেহেতু অ[মাদের মনে মুখে ছুই; 

( যাকে ) বলতে হবে “আপনি”, তাকে বলি “চুই', 

চাকুরি নেবে বায়ে চরণ তলে শুই, 
খনার স্ব কি গরিব তুচ্ছে। 



কাক্তি-বাণী ৪৭ 

যেহেতু আমন) “হাটে” ঢাকি টিফি, 

সাদ! জাম রাখি শহীকে $ 

€ আনন ) “ভ্াপ্ট পো?” বলি “শান্তিপুরকে, 

“হ্যারি” বখলে ভাকি “হজিখনে » 
যেহেতু আমরা ছেড়েছি একান্ত, 

কীট-দষ্ট বাতুলতা বেদ-বেদাত্ত, 
€ মোদের ) অস্থিমজ্জাগত সাহেবী, দৃষ্টাব্ত 

দেখ না অমুক বাড্ষ্যে | 

( কারণ ) ধশ্দ-হীনতাটা ধশ্ম আমাদের, 
কোন ধর্দে নাই আস্বা, 

কি হবে ও ছাই-ভনম্ম গুলো ভেবে ? 

মস্থিফট1 নস সম্ভা ; 

অশুবীক্ষণ আর দুর বীক্ষণ ধ'রে, 

বাইবের আখি ছ্টে। স্কুটোছ্ছি বেশ করে ॥ 

মনশ্চক্ষ-অক্ক, তার খবর কে কনে ? 
সে বেচারী আধারে ঘুরছে । 

€ আন ) যেহেতু আমরা নেশ! কৰি, 

কিন্ধ, প্রাইভেট ক্যারেক্টার দেখ না; 
কংগ্রেসে বা বলি তাই মনে রেখো, 
আর কিছু মনে রেখো না, 

বাপকে কত্ি ত্বপা, মাকে দেই না অশ্র, 

বাইরের আবরণটা সাখি পক্রিচ্ছন্ত্র, 

কোট পেশ্টালুনে ঢাঁকি কুষ্-বণ 
যেন ছ্রাড়কাক মন্থুয-পুজ্ছে । 

(আর ) যেহেতু আমর! পত্বী-আকজ্ঞাকারী, 

প্রাণপণে ফোগাউ গহন ; 
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আর বাশ, রে! তা কউ জাখি-তাপে, 

শুকায় প্রেমনদীকস হোহন] | 

(সে যষে)মাকে বলে 'বেটা” হেসে দেই উড়িরে 
(তার ) পিরবংশ নিয়ে আপি সব কুড়িবে 

(মোদের ) চিনিয়ে দিতে হয় 'এ মাসী খুড়ী এ", 
ভুলে প্রপাম কমি না পূজ্যে। 

( কারণ ) খবরের কাগজ, সাইন বে্ডি, আব 

বিজ্ঞাপনের বেজাম্ব ছডাছডি, 

€ তাতে ) দেখবে যথাক্রমে “পঞ্চানন্দ', আর 

“তিনকডি কবিবেক্জ', “প্রেম বড়ি ; 

আর যেহেতু আমাদের সাহস অতুল, 

সাহেব দেখলে, য় পিতৃ-নামটা ভূল, 

€ দেশট। ) সংক্রান্তি-পুক্ষষের ভাত, পা, মাথ! ছেডে 

ধরেছিল বুঝবি, « ” 

হজমি গুলি 

কীর্তন ভাঙ্গা সুর- গড় খেস্টা 

আঃ যা কর, বাবা, আস্তে, ধীরে, 

ঘা কর কেন খুঁচিয়ে? 
পাতলা একটা ষবনিকা আছে, 

কান্জ কি সেটাকে থুচিয়ে ? 

ফেলো না পৈতে, কেটে! না টিকিটে, 
সর্ব-বিভাগে প্রবেশ-টিকিট এ, 
নেহাত পক্ষে টাকাটা সিফিটে 

যেলেও ত' স্তাকা বুঝিস্বে । 
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কালিয়া কাবাব, চপ, কাটলেট, 

টিকি ঝাড়, আব খাও ভরপেট, 

পৈতেটা কাণে তুলে নিয়ে বস: 
নামাললীখানা কুচিকে । 

মূর্থশাস্বম অতি বিদ্দুটে ! 
অকারণ অভিশাপ কুক্কুট, 

বল! তো বাক্স না কিছু মুখ ফুটে 
যা? কর নয়ন বুজিয়ে । 

শব্ধবটী বা নুপবল্াভে, 

এমন হজম কথন কি হবে? 

পাচকের সেবা ৫পতেটা ছেন্ছ।, 

টিকি কাট। কি কুক্চি, এ ! 

ঝাকে ঝাকে লাখে লাখে ভাকে এ পাী 1 স্ব 

কনাদায়ে বিত্ত হয়েছ বিজক্ষণ। ২ 

তাই বুঝি সংক্ষেপে কচ্ছি ফর্ক সমাপন । 

নগদে চাই তিনটি হাজার, 
তাতেই আবার গিল্ী বেজার, 

বলেন, এবার ধরের বাজার কসা কি রকম! 

(কিন্ত ) তোমার কাছে চক্ষুলজ্জা লাগে ঘে বিষম । 

(আর ) পড়ার খরচ মাসে তিরিশ, 

হয় না কমে, বলে 'গিপ্রিশ”, 

কাজেই সেট, হ্যা, ঠা, বেশী বলা অকারণ ; 
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ডায়মণ্ডকাট! সোনার বোতাম, 
দিও এক সেট, কতই বা দ্বাম? 

বিলিতি বুট, ভাল প্লিপার, বরের প্রয়োজন ) 
ফুল এষ্টকিং, রেসমী রুমাল, দিও দু'ডজন | 

ছাতি, বুরুস, আয়না, চিক্ুণ, 
ফুলকাট। সার্ট, কোট, পেশ্টালুন, 
ছু'জোড়। শাল, সাঞ্জের চাদর, গরদ হুচিকণ। 
ম্কালো ব্যাপার, আতর ল্যাভেগ্ার, 

খান পনের দিশি ধুতি, রেসমি না হয়, দিও সুতি; 
হাদ্দ্যাখো ধরি শি “চস্মা কেমন ভুলো মন | 

ছেলে, ঠসি পেলে খুসি, একটু খাটো-দরশন | 

খাট, চৌকী, মশারি, গদি, এর মধ্যে নেই 'পারি যদি” 
তাকিয়া, তোষক' বাপিশাদি দস্তর মতন; 

হবে ছু'প্রজ্ত। শয্যা প্রশস্ত, 

€ আর ) টেবিল, চেয়ার, আল্ন!, ডেক্স, 
ভাতীর দাতের হাত-বাক্স, 

ইীলট্রাঙ্ক খুব বড় দু'টো যা, দেশের চলন ; 

€ আর ) তারি সঙ্গে পুরো এক সেট বূপোরি বাসন । 

গিশ্রি বলেন, বাউটি সুটে, কূপ লাবণ্য ওঠে ফুটে 
'একশ' ভরি হ'লেই হবে একটি সেট উত্তম; 

যেন অলঙ্কার দেখে নিন্দে করে না লোকে, 

দিও বারাণসী বোক্ব!ই ) ফদ্দ কিছু হল লহ্থাই, 

তা, তোমার মেয়ে, তোমার জামাই, 

তোমার আকিঞ্চন ; 

আমার কি ভাই? আজ বাদে কাল মুদ্ব ছ'ন্মন ৷ 
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1 আর ) দিও যাতাক়্াতের খরচ, 

ন। হয় কিছু হবে করজ, 

তা" মেসের বিস্বে, তোমার গরজ, তোমার ওএুয়োজন 

আবার আ"স্বে কুপীন-দল, তাদের চাই বিলিতি জল, 

ভজন শিশেক “হুইস্কি বেখো।, 

নইলে বড় প্রমাদ, দেখো! 

কি কারুব ভাই, দেশের আব্দকাল এমনি চালচলন $ 

কেবল চক্ষু-লঙ্জায় বাধ" বাধা? ঠেকছে যে কেমন ! 

ছেলেটি মোর নব কান্তিক, 
'ভাবটি আবার খাটী সাবিক, 
এই বক্সে ভাব ভাত্তিক, কর্তাদের মতন 7 

যদি ধিতৈন একটি পাশ", তবে লাগিয়ে দিতেম ত্রাস, 
ফেল্ ছেলে, তাই এত কম পণ, 

এতেই 0তামার উঠল ক.্পন ? 

কেবল তোমাব্ পাছার যাচাই _বকাশলে অকারণ , 
দেশের দশা ভেবে “কান্ত” করে অঞ-বরিবণ 

ব্হোয়া বেয়াই 

মুলতাশ- একভালা 

€$ বেহাই ) কুটুশ্ষিতের স্থলে, বউ দেবে। না ব'লে, 
বেশি কসাকদি ভাল নয়, 

€ বিশেষ ) বউমাটি দিনেরেতে, কাদেন নাইতে খেতে, 
আহা! বালিক1?, তাব কত সম্ম! 

তবে কিনা, ভাই, তুজে বখন কথা, 
ফায়ে পড়ে একটু দিতে হচ্ছে ব্যথা, 
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€(তোষ।র ) ব্যাভার মনে হলে শরীরটে যায় জালে, 

ঝকৃমাত্ি করেছি মনে হর । 

এসেছিল ছেলের দু'হাজার সম্বন্ধ, 

নেহাৎ পোড়াব্মুখো বিধাতার নির্ববন্ধ, 
নেশা খেসে কল্েম এই বিয়ে পছন্দ 
গুকৃখুরি ক'রেছি অতিশক্ব ; 

তোমার মতন জোচ্চোর, বদমাযেস, বাটপাভ, 

দম্বাজ, এ ছুনিযায় দেখিনিকো। আত ! 

এত কথাবান্ডা সবই ফকিকার, 

কুলের দোষের ওটা পরিচয় | 

আগে যদি জান্যতম এমনতর হবে, 

পাওয়া থোয়ার দফায় শুন্তি পড়ে যাবে, 

ক'্ডে যাই কি এমন আহম্মকি তবে, 

ফে'লে ভাল কাধ্য সমুদয় ? 

আগে জানলে পরে, বেড়ে দেখে শুনে, 

নিতাম ফঙ্দের মত কভাম গণ্ডার গুণে, 

€ এখন ) শঠের পালায় পড়ে পুরি মনা হলে, 

কিঘোর কলির হয়েছে উদয়! 

(তোমার ) খাটে পুডিং দেয়া, তোষক গদি খাটে।, 

টেবিল, চেস্ার হান্ক1, তক্তপোধটি ছোট, 

কলসী ঘটী ছ্ব'টে1, বেজায়-প্কম ফুটো, 

“সেকেগুহ্াণ্ড' জিনিল সমুদ্য ? 

বাধা ছকো ভাঙ্গা, শাল জোড়াটা রো'গো, 

খআল্না, বাঝ্র, ভেক্া, সবি মড়া-খে'কো, 

এখানকার সয়াক্সে বের করি নে লাজে 

পাছে কান-মলা খেতে হয় | 
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এ সব ত' ধব্বি নে হ'কৃগে বেমন তেষন, 

বাছা চেন-ছড়াটি হয়নি মনের মতন, 
সাডে চৌদ্দ ভরি দিলাম ফর্ছে ধরি, 
এনে এক ভব্রি কমতি ভয়; 

€ আর ) আন্তেই চায়ের সেটটি পেয়ে গেছে পয়।, 

ছিডেছে মশারি, খাটের গেছে পায়, 
€ এমন ) চ"খের পর্দা শৃন্ত বেহচ্দ বেভায়া, 

€( আর ) আছে কিনা, সন্দ সে বিষয় 

গয়না দেখেই শিল্পীর অঙ্গ গেছে জলে, 

একশ? ভৰির কথা স্বীকার হায়ে গেলে, 

ষোল টাকা ভব্রিন্ন সোনা সবাই বলে, 
পিতল কি সে সোনা, চেনা দাস; 

সেই পিতলে আবার আধাআধি খান্দ, 
এজন ক'রে পেলাম ভর দেডেক বাদ, 

চন্দ্রহাব ছ'্ডাটা, নম্বকো। ডাকব মগু-কাট?, 

কত বল্ব, পুথি বেডে যাস ! 

হীরের আংটী কোথা ? ঝুটো মতিদেয়াঃ 

€ এসব ) বিলিতি জোচ্ছুর্রি কোথাক্স শিখলে ভাক্া ? 

পন্সসার মমতায়, না কলে মেয়ের মাক, 
€ ও তার ) দিবানিশি কথা শুনতে হয; 

নগদটাতেও বকম-ফেরি আছে ভাই, 

হাজারে ছু'তিনটি মেকি দেখতে পাই, 
বিশ্বাস ক'রে তখন বাজিয়ে নেই নি, 'তাই-- 
'এম্নি করেই আক্কেল খিত্তে হয় ! 

[ ক্গ্কার পিতার অশ্র-মাচন ] 
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বাপ. বেটীরই দেখছি সাধ! চোখের জল, 

মনে করলেই ধাত্া বহে অবিরল, 

তবু হয় নি শেষ; মেয়েটিও বেশ, 

নাইক” লাক্জ-লর্জা, সব্গম-ভয় ; 
€ আন ) তোমার মত অগ্রাবক্র, হাক্স রে বিধি! 

তারি কন্তা কতই হ'বে ক্বপেক নিধি ! 
ক্ষেপে গুণে সম, লোকে বলে “ওমা, 

এমন টাছেরেো এমন পেত্ী হয়!” 

€ তোমাব )মাক্সা-কাম্নায় কিছু আদে যায় না আমার 

€ আমি ) বেশ বুঝেছি তুমি ভদ্র-বেশী চামান, 
বাইরে বত জাক-বজমক জুতো, জামা; 

কিন্ত তুমি অতি নীচাশয় ? 

বারণ ক'ত্তে চাই নে, যাও হে মেয়ে শিতে 

রেখে যে আবার খরচ-পহ্র দিকে ও 

নইলে জেনো, চাদের আবান দিবো বিয়ে, 

শুনে কান্ত অবাক কয়েন! 

বৈয়াকরণ দম্পতীর বিরহু 
€ পক্স ) 

কীর্ঁনের সর- -জলদ একতালা 

কবে হবে তোমাত শত আমাতেও সক্ষি ; 

যাবে বিরহের ভোগ, হবে স্ভযোঙগ, 

হন্ঘ সমাসে হইব বন্দী । 

তুমি মৃুপ ধাতু, আমি হে প্রত্যয় 
তোমাযোগে আমার সার্থকত! হয়, 

কবে, “স্তি, শ্যাতঃ, শ্যস্তির দ্বুচে যাবে ভয়” 
হবে বর্তমানের “তিস্; তস্, অস্ভি” ! 



কান্ত-লাণী ৫৫ 

আমি অবলা-কধিতা, তুমি অলঙ্কার, 

তোমা বিনে আমার কিসের অহঙ্কান, 

করছে, অনঙ্গ, ছন্দোষ তিভঙ্গ, 
এসে সংশোধনের কর তে ফন্দি । 

ক্র ) 

কালেংডা কা ওয়ালী 

প্্িয়ে ভয়ে আছি বিকহে তসফ্, 

শুধু আবখানা কোনমতে রয়েছি জীবন্ত 

কি কব ধাকুর ভোগ, নানা-উপসর্ণ রোগ, 
জীবনে কি লাগায়েছে বিসর্গ অনস্ত ! 

প্রেয়সী প্রকৃতি তুমি, প্রত্যয়ের লীলাভমি, 

তোমা বিনে কে আহমানে ব্যাকরণে মানত * 

অধ্যয়ন উঠেছে চাঙ্গে, বেত যখন নিদ্রাভাঙ্গে, 

লুপ্য “অস্কারের মত মাবে থাকি জ্যান্ত | 

এ যে, সন্ষি-বিচ্ছেছের রাজ্য, কবে হব কত্তুবাচ্য, 

বিব্রত অসম্াপিক্কা কিয়া পাই নন অস্ত । 

প্রিয়ে, তুমি আছ কুত্র, খেয়েছি সব মূল কৎ 

পেয়ে তামার প্রেমপত্র, কচ্ছি “হ1 হা হস্ত 

কিছু হল ন। 

মিশ্র বিভাগ- _কাণফালী 

আমি পার হ'তে চাই, ওবা আমায় দেকস না 

পারের কডি, 

আমি বজি লিখব, ওর! দেয় লা হাতে খডি ২ 

কিছু হল না! 



কত বানী 

ওর) খায় ক্গীরনবনী, আমি বল্কা দুধ, 

আমি করি তেজারতি, ওরা খাক স্থাদ 

কিছু হ'ল ন।। 

আমান গাছে কল ধরে, ওর সবি খায় পেজে, 

আমি একটি হাতে ক'লেই, এসে নিয়ে ষাক় কেড়ে) 

কিছু হ'ল না। 

আমি, আনি বাজার ক'রে, ওরা খায় বেধে, 

এরা! কবে রংতামাস1, আমি মরি কেদে? 

কিছু হ'ল না। 

আমি নৌকা বাধি ওতা বাভার দিয়ে চে, 

আমি করি কডাব হিসাব, ওরা ধরে গন্ডে , 

কিছু তল না। 

হরি ভ'জব ব'লে নয়ন মুদি, ওরা সবাই হাছে, 

আমি চাই নিরাল!, ওক কাছে বসে কাসে, 

কিছু তল ন!। 

আমি যদি প্রদীপ জালি, ওর! মারে ফু, 

আমার যাতে “ন$, না, ওদের তাতে “ভু” 

কিছু ভাল না। 

আমি আনি মাছ মাংস, ওর মারে ছেখ, 

আমি বলি বুঝে দেখ, ওরা! ধরে গে, 

কিছু ত'ল না। 

আমি করি ফুলের বাগান, ওবা তোলে মুল, 

আমি কিনি পাকা সোনা, ওরা পৰে ছুল, 

কিছু হ'ল ন$। 

আমি বলি “সমর পেল", ওয়া বলে “আছে”, 

€ আমি ) কাপভ কিনে দিই, ওরা ভ্যাংটো। কপয়ে নাচে 

কিছু তপনা! 



কান্ড-বাণী ৫৭ 

আমি বলি “বাপু”, সোনা? ওরা মানে চভ, 

আমি চাই ঝির্ বিরে বাতাস, ওরা বহাক় ঝড। 

কিছু হ'ল না। 

আমার ষাত্রার সময়, ওরা ধোবা নাপিত ভাকে, 

€ আমি ) কাণা কড়ি দাম বলি, ওর] লক্ষ টীকা হাকে ; 

কিছু হ'ল না। 

তোমরা দশঠাকুরে মিলে, আমার কর একটা সালিশ ; 

কোন্ হক্ছুরের জুরিস্ডিক্সন, কোথায় করব নালিশ । 

কিছু বুঝি নে। 

“কম্পেন্সেসন্*, “চিটিং' কিংবা, হবে স্বন্থের মামলা ! 

কোন্ আইনে কি বলে, ভাই, বন্ড বড সামলা ! 

আমায় ব'লে দাও। 

কত বারো! বৎসর গেল, হ'ল বুঝি তামান্দি 

কাস্ত বলে বিচাত্র হবে, হ'লে পরে সমাধি ; 
কিছু ভেব' না। 

বাউলের স্থুর-_গভ খেম্ট! 

আর আমি থাকবে! না বে, তল্পী তোল ; 

সয় কি ভাই, দিবানিশি গগুগোল ? 

খেয়ে বামুনের রাম্না, ভাই আমার আসে কান্না, 

তবু পাক-ঘরে যান্ না, শিল্পীর আগুন ডুলেই গোল ; 

€ আবার ) ডালের সঙ্গে জল মেশে না, 

বেঞুনপোড়া। নিমপটোশ । 

(হায় ছু'খেলা ) 

পড়েছি কি পাপ ফেরে, গিঙ্গিটি যে আবদে”রে, 

'কাপড দে, পন্রলা ছে রে” ফরমাসেতে হই পাগল ; 



৫৮৮ বাণী 

“পারি নে? বলে চ'জেন বাশের বাড়ী, 

ঘুরিয়ে ব্বর্ণনথ হগোল । 

€ সুখের কাছে ) 

গ্ৃহ-দেবতার আদেশে, যদি ব! ছুঃখ ক্লেশে, 

সোনা দেই স্বনেশে কশ্মকারের নানান্ ভোল ; 
মজুরি ষোল আনাই ; বাজার যাচাই 

ক'রে দেখি সব পিতল ! 

ধৈর্য আব ক'দিন টেকে ? সাদ রং বজায় রেখে” 
গোয়ালা মনেন্গ হখে, অল ঢেলে ছুধ করে ঘোল, 

করে নিত্য গুক্ষদেবের কিরে, 

€ আবার ) আদাব করে 2দ আসল! 

€ হিসেব কারে) 

কাপুন্ডে সালে দফা, দামের নাই আপোষ রফা, 

টাকায় টাকা মুনাফা, যুখে বলেন “হরি বোল্” 
(আবার ) স্গাচ্চা ঝুটা ফাস না বোঝা, 

হায়রে কিব্জনিশ নকল । 

(কার সাধ্য চিনে ?) 

ধোপা! তিরিশ খান দবে, কাপ দেয় দু'মাস পরে, 

ভদ্রতা কেমন করে বাথ ব, ভাবি তাই কেবল, 

( আবার ) নাঞ্ধে নবীন, বন্ধে ছুা'পিন, 
দেখা দিয়ে করেন পণ শীতল । 

কি সধ্য বি-চাকরে, ডানে বায়ে চবি করে, 

তাই আবার ব'লে পরে, বাজায় অপযশের ঢোল 

(আবার ) চৌকিদান্ী কি ঝকৃমালিঃ 

না দিলে কর “ঘটা তোল !, 

€নবাবের বেটা ) 

ছেলেদের জ্যাঠামিটে, দেখলে দেই কড়া-মিঠে, 

প”ড়েছে কডা পিটে তথাপি বেজাস্ব বিটোশ 



কান্ত-বাণী ৫৯ 

€ আধার ) পি'উলি পব1, পান্ন! বাবা, 

ওলা খাবেন রুই-কাতোল। 

(মর বাচ) 

সবাই নিজেরটি বোঝে, ধা" পায় তাই টণ্যাকে গৌজে 

শুধু পরের খরচে পরের মাথায় ঢালে ঘোল ? 

কাস্ত বলে, সবাই মিলে একবার কৃষ্ধানন্দে হরি বোল 
( ছু'বাহু তুলে )1 

বাণী 

পরিশিষ্ট 

মীভৈঃ 

কীর্তন ভাজা হুর__ গড থেম্টা 

'আর, কিসের শঙ্কা, বাক্তাও ডস্কা। প্রেমেরি গঙ্গা কোক; 
মায়েরি রাক্দ্যে, মায়েরি কাষ্যে, ফুটেছে আজ যে চোখ.) 

মা যে, রাজার কমা, জগত-যান্বা, ধনে ও ধাঙ্ছে রা 

অম্বতন্ষিপ্ধ, যায়েরি দ্রঞ্চ, পানে মুগ্ধ ধরা ২ 

মায়েরি রাজ্যে, মায়েবি কাধ্যে ছুটেছে আজ যে লোক, 

একই লক্ষা, প্রীতি, সখা, প্রাণেরি এক্য হোক । 

৪, কশ্মে বীর বাক্যে ধীর, মনে গভীর ভাব; 

সে অপদার্থ, যে পরমার্থ ভাবে স্বার্খ-লাভ ; 

মায়েরি রাঙ্ছ্যে, মায়েরি কাধ্যে, ঘুচেছে আজ যে শোক 

হবে স্যুঞ্চি, শক্তিবুদ্ধি, ছেড না সিদ্ধি-ষোগ ! 



ধাণী 

বজ-বিভাগ 

যূলতান-_জলদ একতালা ৷ 

€ সদ দয়াল দয়াল বলে সর ) 

এমন সোনার বাংলা ভাগ ক'রে ভাই 

ক'জে রে ভখান্। 

এত ঝগভাবাটি, কান্নাকাটি রে. 

সবই বিফল হ'ল গল্লো না পাষাণ । 
এদে্ একই ভাষা, একই রীতি নীতি, 
একই রুচি, একই স্কভাব, প্রাণে এক প্রীতি ২ 

এনা একই ঘরে বসভ করে রে 

এদের পরস্পরের দুঃখ শপ সমান । 

দ্ব' সীমানা কল্পে কি হবে? 

হাত বাধিবে, পা বীধিবে, মন বাধিবে কে ? 

আমরা একই ছিলাম একই আছি রে. 

প্রকে, উডিয়ে দিতে পারে প্রাণের টান্ ? 
জ্ঞানী লোকে দে'খে বুঝে লয়। 
যে ম্ঘেতে ব্জ থাকে, তাতেই বৃষ্টি তয়; 

দেখ নিরেট অন্দ নাই এ সংসারে ৯ 

অতি মন্দ যেটা, স্টোও হুব্ধান । 

উদ্বোধন 
[ কাশী সঙ্গীত সমিতির জন্য রচিত ] 

€ কুজে কুজে পুজো হুর ) 
এ অভ্রন্ডের্দি-ধবলশ্ৃরঙ্গে ফুটায়ে পঞ্মরাগ,_ 

তাতে চর্ণধুগল বাথ । 



কান্ত-বাণী ৬১ 

শুভ্র হামা) চাতি না,-ভীম উরবী-রূপে জাগ,, 

অঙ্গে বিস্ৃতি মাখ,, ৫ভরব ববে ডাক্, 
এ হিমপিরি ফেটে যাক ! 

আর, চাতি শ] মুজ, বীণ দ্ীপক-তস্ত্রী-হীন, 
সঙ্গীত ম্বহু ক্ষীণ, চাকি না, নাহি সেদ্বিন 

চাহি না ললিত, আশা, বসন্ত, চাহি না নট, বেহাগ ॥ 

ধর চভন্নবশাগ, . বিশ্ব হতে অবাক্, 
চমকি', ফিব্রিয়া চাকু ! 

সেই যন্ত তীব্র গান, গরলপিগ্ধ বান, 

বিধবে অবশ প্রাণ, হবে স্ব্তির অবসান 

কোটি শৃক্ষ অধীর ব্রক্ষে বোপন গীতি গাকৃ ; 

নূতন জীবন পাকৃ, সিন্ধু, তটিনী লাখ, 

পলী, বন, তডাগ 

বিচার 
মিশ্র গৌবী-কজলদ একতালা 

কেমন বিচাব্র ক'চ্ছে গোর | ! 

হাটতে শিখিয়ে, লাঠির গুঁতোয় 

কচক্ছে পা তেক্গে খোডা । 

ব'ল্তে শিখিয়ে, পাকৃছে, দিচ্ছে 

গলাকস গাম্ছামাডা । 

মধ দিসে ভাই, হাসির বেলায় ! 

মাচ্ছে রে পিঠে কোডা। 

দিলীর লাডডু খাইয়ে, সামনে 
পধা'ন্েছে রে কচুপোড়া ? 

গরীব বানিয়ে,দুর হ'তে ভাই 
দেখায় টাকাস তোড়া ! 

খাইয়ে দাইজে নাক্ছল্ চছুস্ 

কনে বুকে মারে ছোবাঃ 



বাণী 

চক্ষু ফুটিয়ে, আধারে বসায়, 

এমনি অভাগা মোরা ! 

কান্ত বলিছে, ন্তায় বিচারের 

পৃন্ো অবতার ওক; 

তোমরা মোটেই মান না, আমি তো 
ব'ল্ছি রে আগাগোডা ; 

উদ্দীপন! 
বসন্ত মিশ্র- গড় খেমটা 

তোরা আয় রে ছু'টে আয়। 

ঘুমের মা আজ জ'গে উঠে ছেলে দেখতে চায়? 

সরা” ফুল বেলের পাতা, নোয্া” সাত কোটি মাথা, 

প্রাণের ভক্তি, দেহের শক্তি, ঢাল্ রে মায়ের পাক | 

মা) নে ভাই ঢের কেঁদেছে, কেদে কেদে বুক বেধেছে, 

আখিন কোণে আজকে একটু হাসির রেখা ভায় । 

এমন দিন আর কি পাবি? হেলা! ক'রে তাই ভারাবি? 

থাক পঃডে সব ছোট স্বার্থ, যোগ যে বয়ে বায়। 

বল্ “জয় শুভঙ্কর, জয় রজব ।জেশ্রী 1” 
দীনছৃখিনী ভিখারিণী কে বলে আজ মায়? 

ছোট বন্ড কেউ থেকো না পিছু থেকে কেউ ডেকো না, 

“জয় মা?" ব'লে সাত কোটি সর উঠক মেঘের পায় । 

হুকুম 
রাপিনী জংলা-__তাল খেম্ট। 

ফুলার কলে হুকুম জাতি, 

মা বলে যে ভাকবে রে তার শাস্কি হবে ভাক্ষি। 



কাক্ত-বাণী ৬৩ 

মণ ব'লে ভাই ভাকপে মাকে ধরবে ডিপে গলা ? 
তবে কি ভাই বাঙ্গলা হতে উঠবে রে মা বলা ? 

যে দিয়েছে এমন জুকুম মা কিরে নাই তাত্রি? 

তার মাকে কি ভাকে নালসে? দোব শুধু বাঙগলাত্ি ? 

মা বলা! যে পাপের কাব্য শুনিনি ত' কু! 

মা বলা বে বন্ধ করসে সেই বা কেমন প্রভু ? 

বিচার কার তে ভগবান্ দীনের হুংখভারি 1 

তুমিই বল, মা'লে কি নার মা ভাক ছাকিতে পাত্র ? 

বন্দে মাতরম্ ত' শুধু মায়ের বন্দনাই, 
এতে যেতো ভাই সিডিসনের নাম কি গন্ধ নাই; 

তত্ব কেন তা" নিয়ে ভাই এত মানামারি ? 
হাজার মার, মা বলা ভাই কেমন ক'রে ছাডি ? 

শেব কথা৷ 

কীর্তন ভাঙ্গা ক্ব__গড খেষটা 

বিধাতা আপনি এসে পথ দেখালে 

তাই কি তোর ভুল্লি ? 
বিধাতা আপনি এসে জাগিয়ে দিলে, 

ত[ও কি ঘুমে ছুল্বি ? 

বিধাতা, ওদের দোকান বন্ধ ক'লে, 

তান কি ভাই খুলবি ? 
বিধাতা সোনার মাটী দেখিষে দিলে, 

তাও কি শুন্যে ঝুলবি ? 
বিধাত! পপ করা আক শিখিষে দিলে, 

তবু কি ভাই দুলবি? 



বাপী 

বিধাতা মনের কথা চাপতে বাজে 
তাও খুচিয়্ে তুল্বি ? 

বিধাতা এত মান! ক'চ্ছে, তবু 

তুধে তেতুল গুলবি ? 

বিধাতা ধান দিয়েছে, উপোষ থেকে 

পথে পথে বুল্বি ? 



কল্যাণী 
ভক্তি-ধার। 

মিশ্র শৌরী-_-কা ওয়ালখ 

আক” 

কত দৃপে আছ, পপ্রক্ত, প্রম-পারাবার ? 

স্টনিত্েে কি পাবে স্বত বিলাপ আমান % 

£তামারি চরণ-আশে, ধীনে শী নেমে আসে, 

ভকতি-গ্রবাত, দীন ক্ষীণ জভধান ! 

কঠিন বন্ধুৰ পথ, পলে পলে বাধা শভ, 

সচল ভইক্সা, প্রভ, পড়ে বান্দবাব ? 

শীরস নিঠুব ধরা, শুনে লন বারি-ধারা?, 

কেমল্দে দুজ্তব্র মক হছে ষাধ পাব ? 

বড আশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে, 

এক বিল্ধু বানি দিবে চরণে তোমার । 

পরিশ্বাস্ত পথহারা, নিরাশ ভুর্বল ধান, 

ককুপা-কলোলে' তানে ভাক একবার । 

হদয-পল্ল 

অনোতপব সাই-_-জলদ এক তালা! 

এই 

ক্ষুত্-হাদয়-পন্ঘল-জল, আবিল পাপ-পক্ষে 

অদেস্ধ অপেম্ব, তুষার স্পর্শ করে না কেহ আতঙ্কে! 

চৌদ্দিকে বেডা কঠিন ভূমি, মধ্যে হয়েছি বন্দী ; 

€ ওহে ) প্রেষ-সিক্কু! আব ফেখনে মিলিব তোমার সঙ্গে ? 



কল্যাণী 

€ তব ) যলিন-আশে, সাধু স্বজন, প্রেম-তরঙ্গ তুলির, 
বহিয়। গিয়াছে, দীন অধমে দুর-সৈকতে ফেলিয়া], 
প্রভু, বসে না তীবে জলবিহঙ্গ, যলয় করে না! খেলা! 
কঞা হজে গো নদী-তরঙ্গ, আমারে কবে সে হেলা ! 

পুকু, ফোটে না এ লে ভক্তি-কমল, চলে শ! পুণ্যতরনী , 

চির নিব্াাসিত ক'রেছে আমারে কোলাহলময় ধরণী " 

€ কবে ) শুকাইয়া যাবে এ মলিন বারি, শেষ রবে না বিন্দু; 

4 বড) ছুঃখ, বক্ষে বিশ্বিত হলো না, নিশাল প্রেম-ইন্দু 

নিক্কষলতা 

“ত্তেমার কথা তেবা কেত ত ককে নমর 

আমি. সকল কাজের পাই হে লময়, 

তোমারে ভাকিতে পাইলে, 

আমি, চাহি দাপা-স্বত-ন্রখ-সম্মিলল, 
তব সঙগ-স্খ চাইনে । 

আমি, কতই যে করি বৃদ্ধা পধ্যটন, 
তোমার কাছে তো বাইশে , 

আমি, কত কি যেখাই, ভম্ম আর ছাই, 

তব প্রেমাম্থবত খাইনে । 

আমি, কত গান গাহি, মনে হরে, 

তোমার মহিমা! গাইনে ? 

'আমি, নাহিরের তটো। আখি মেলে চাই, 

জান-আখি মেলে চাইলে ; 

আমি, কার তরে দেই আপন] বিলায়ে, 

৪ পদতলে বিকাইনে , 
আমি, সবারে শিখাই কত নীতি-কথা, 

মনেরে শুধু শিখাইনে । 



€! জমি) 

€ মানায় ) 

( মম ১ 

£ তবু ) 

€ আমি) 

(শত 

£ আমি; 

কান্ত-বাণী ৬৭ 

হরর্গতি 
মিশ্র খান্বাজ- একতালা 

আর, কত দিন ভবে থাকিব মা? 

পথ চেয়ে কত ভাক্কিন মা? 

দেখা ভে। দিলে না, কোলে ততো নিলে ন" 

কি আশে পরাণ পাখি মা? 

কেভ তো আদর কনে দা গো, 

পরিতে তুলিক্া ধরে না গো, 

ছুখে কারো আখি ঝরে না গে, 

মোহ নাভি টুটে, ঘুম নাতি ছুটে, 

আর কত দিনে জাগিব মা? 

শত নিঠর ত। সহিয়া গো, 

জদয্স বেদন1! লতি) গো, 

কেঁদেছি তোঘারে কিয়া পো, 

ক্সাধারে কত ধুলো মাখিব মা? 

হুল না 

মিশ্র উভিরবী-_-আাড কাওয়ালী 

এত কোলা হলে প্রন, ভাঙ্গিল না ঘুম; 

কিঘোর তামসী নিশা, নয়নে আনিল মোহ, 

এ জীবনে নীরব নিঝুম ! 

প্রেমিক হৃদয়গুলি, প্রেবকনল-শিখা তুলি, 

“জয় প্রেমময় 1৮ বলি, তব পানে ধাক্স ৮ 



কল্যাণী 

সে বহ্নি-পরশে যষ, সিক্ত ইন্ধন-সম, 
হাদি হ'তে উঠে শ্বধু ধুম । 

»ধার্ি পরাণ, নব অক্ণ কিরণে তব, 

ধুটিয1 গুলিয়। ফাসি জুবাভ বিপাক 

যোভালস টুরটিল না সে কিবণে ঘটিল ন' 

আমাব এ জদয় কুণম 1 

পাতকী 
মিশ্র বেহাগ - বং 

পাতক” বপিয়ে কি গো পাজে ঠেলা ভাল তক 2 

তবে কেন পাপী তাপী, এত আশা কাব বৃষ ? 

করিত এ ধূুলোখেলা, আবাল হালি ণললা] 

ষাপা এসেছিল সাথে, ফেলে গে অতমক। 

হারাইছুয় লাভে মুলে, মরনেল পিশ্বু-কীলে 
পণশ্বাস্ত দেতখানি টানিষা এনছি ভীাষ | 

জীবনে কথন আছি (কিনি জদয় স্বামি? 

(.তাই এ ঘ-দিনে এ অধীনে তাভিতিধ কি দলামছ। ? 

২) 

ঝি ঝবিট-_ যহ 

তব করুণাশ্বত পারাবারে কেশ ভুবালে, দম্াষয় ? 

এ অবোগা অধমেগ্ে মলিনেরে, কেন এত দয়া ভয় £ 

€ চিত ) কাতর করুণা-ভারে, ধভিতে আগ নাহি পাধে, 

তর্বল তয়েছে পাপে, এত দয়া নাতি সন্প ! 

শোমার কথা কেলা করে, পাপ করিয়া ফিরি ঘবে, 

( তুমি ) হেসে বস কোলে ক'রে, দেখে কত লঙ্জী তয়। 



কাস্ত-বাণী ৩৯ 

শাতি ঘ্ুণ, নাতি রোব, নাতি ভিংসা, অসম্মোষ, 

শুধু দয়।, প্তধু ক্ষমা, শুধু অভয়-পরাশ্রয় ! 

০৭ 

1ম পাস্বাজ--_ 1 পয়ালট 

খদি, অপ্পমে লকাবে পাব, জদষে শ্ুকায়ে যাশে, 

কেশ প্রাণভব্া আনা দিলে গো £ 

ভব, চরণ শবরণ-ভবে, এত ব্যাকুলতা-ভবে, 

কেন ধাই, যদি নাতি মিলে গো ? 

পাপী তাপী কেন সবে, তোমারে ডাকিয়া কখকে। 

যনোধ্যখা তৃমি শা শ্নিলে গে! ? 

যদি, মপুর সাস্থন। ভরে, ভুমি না মুছতে করে, 

£কেন ভাসি নয়ন লিলে গে" ? 

এালন্ধে অনন্ত প্রাণ, কৰিছে বন্দনা গান, 

অবিশ্রাস্থ অনস্ত নিবিলে গো; 

€গো, সক্লি কি অর্থহীন ! শুন্যে, শুনে হবে লীন ? 

তবে কেন সে গীত কভ্িলে গো ? 

এতই আবেগ প্রত, ব্যর্থ কি হইবে কক, 

একাস্ত ও চরণে মপিলে গো ₹ 

যদি পাতকী ন? পাষ গতি, কেন, হ্রস্ুকন-পতি, 

পতিত-পাখধন নাম নিলে গে: ? 

বিশ্বাস 
মিশ্র পান্বাজ---একতাল! 

কেন বঞ্চিত হব চরণে ? 

আমি, কত আশা ক'রে বসে আছি? 
পাব জীবনে, না তয় মরণে ! 



শু ও কল্যাণী 

আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,- 

পাতকী-তারণ-তরীতে তাপিত 

আতুরে তুলে না লবে গো, 

হ'য়ে, পথের ধূলাঘ অন্ধ, 

এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ ? 

ভবে, পারে বসে, এপার কব বলে, পাপী 

কেন ডাকে লীন-শরণে € 

আমি শুনেছি, হে তষাভারি | 

তুমি, এনে দাও তারে প্রেম অম্বতি, 

ভূষিত যে চাহে ববি ২ 

তুযি, আপনা হইতে ১৪ আপনা, 

যার কেহ নাই, তুমি আছ তার ; 
এ কি, সব মিছে কথ 5 ভাবির ৩ তুধ বি 

বড বাত, প্র, মরামোা। 

কবে ? 

বেঙাগ- কা ওয়ালী 

কবে, ভবিত এ মরু, ছাড়িয়া? মাইক, 

তোমারি রসাল নন্দলে, 

কত, তাপি'ত এ চিত, করিব শীতঙ্গ, 

তোমারি করুণা চন্দানে 1 

কবে, তোমাতে ভয়ে যাব, আমার আমিক্ভারা, 

ততোযারি নাম নিতে নয়নে ববে ধাবা, 
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল ভবে প্রাণ 

বিপুল পুলক-স্পন্দনে ! 



কাস্ত-বাণী শ ১ 

কবে, ভবের শখ দুখ চরণে দলিয়া, 

বাতা কতিব গে, শ্ীহরি বলিম্না, 

চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না, 

কাভারো আকুল ক্রন্দনে | 

বিচার 
তৈপন-কাওরালী 

জ্ঞান মুকুট পরি”, ম্যাষ-দণ্ড করে ধরি? 

বিচাবর-আসনে যবে বসিবে, ডে নিশ্বপ 

“ক্রম বাজেশ্বপ 1” ববে, ব্রহ্ধাগড ধ্বনিত ভব, 

জত স্তল মহাব্যোষ, চকহণ কক্সিলে নহিত। 

একান্ত জানিনা এই স্কলদত পর্রিপাম, 

বেলাস্-বিমুপ, যাবা কবে সদা ভব্রিনাম 

স্রল ব্যাকুল প্রাণে কেবলি তোমাবে চায়, 

খে তখ সমভাতে তোমারি মভিমা গায়, 

দ্মালোকে সমুজ্জল, ডুটিবে সাধকদল, 
প্রাণ পাখি পদতলে, কৰ্সিবে তব আরতি: 

মাজনম পাপ-লিঞ, ল'ষ়ে এ তাপিত চিত, 

দূরে রব দাড়াউমা, লজ্জিত কম্পিত ভীত , 
সব ভারাইয়। প্রন, হয়েছি ভিখারী দীন, 

তোমারে ভুলিয়া, ভাক়, নিরানন্দ কি মলিন ২ 

কোন্ লাজে দিব পায়? এহদি কি দেওয়া বায়? 
সে দ্দিন আমার গতি কি তবে, হে দীনগ্াত 

তি খু 



কল্যাণী 

ব্বথা 

পৃরবী- কাওয়ালী 

তোমার, শয়লের আভাল ভ"তে চাই আমি. 

তোযাপ্সি ভবনে করি” বাস, 

তামাত্রি তো আমি খাই পর্গি, ৬বু 

তোমারেই করি পারিভাস । 

তুমিই দিয়েছ জ্ঞান-ভকতি, 

তমিউ দিয়েছ ইচ্ছা-শকতি, 

তবু. তোমারে জানিনে, চরণ চাতিতে 

নাভিক তোমাতে অভিলাষ ' 

করিনে তোমার আাজ্াপালন, 

নাশিনে ৫তামাব মজলশাসন, 

তোমার, সেবা নাতি করি, তবু কেন, শাবি, 

লোকে বলে মোরে 'তব্রিদাস? 

নিরুপায় 

ললিত-বিভাস- -একতা লা 

নিকপায়, সব ষেষায়, আর কে ফিবায় তোষা। ভিন্ন 1 

দেখলাম কেগে, ভীষণ মেঘে আমার আকাশ সমাকীর্ণ ; 
গার কে রাখে, পাপের পাকে, আর কি থাকে, তরী ফ্জীণ ? 

€ আমি) ফুবলাম হবি তুষি থাকতে, পয়াময় পারলে পা রাখতে, 

তবু, একবার নিরাশ প্রাণে হও দেখিজে অবভীর্ঘ ; 



কান্ত-বানী 

দেহ মনের কোন ৪ কোণে, নাইক তোষার কোন চিজ্ঞ ; 

এমনি হয়ে গেছি বায়ে, ভাবতে ষে প্রাণ হয় বিদীণ । 

( এই ) মলিন মনের অন্করালে, দেণা দি অস্তকালে, 
একবার ০তামাস্ম দেখে মরি” এই বাসন! কর পূণ ; 

সময় পাকৃতে, তোমায় াকৃতে, হম্সনি মতি, মতিচ্ছন্ত , 

তাই কি ঠেলে, দিবে ফেলে, মহাস্ণপী ঘোব বিপন্ন 1 

আর কেন? 

দৌডী-_ একতালা 

॥ এ আপ ) আমারে আদবু কাপ্ডো ন। কান্দে না, 

নিও শা নিত লা কোলে , 

বাথা “পেয়ে? না পেযো। নাঃ ফেল না অশ্রু 

( এই ) খস্ে-ষাশক্া ছেলে মালে । 

আগুনে পুড়িয়া ক'ষে গেছি ছাই, 

ধুলো ছাড়া আর কোথা আছে ঠাই € 

একেবালে গেছে শুকাইযে প্রাণ, 

ভখে পাপে তাপে জলে ' 

কত যে করেছ, কত যে মেরেছ, 

কত যে করেছ, কত যে সযেছ, 

হত কেশে ধারে টেনেছ উপরে, 

( তত ) ডুবেছি অতল গ্রলে 

ফেলো যাও, আর কবে! না ফন, 

ফিরা বদন, সরা এ চবণ, 

ছাড় মোর আশা, মোছ ভালবল।, 

(বুকে ) লাথি মেরে যাও চ'লে। 



নত কল্যাণী 

পুশিমা 
পৃর্নবী মিশ্র- কা ওয়ালী 

তত্ি, প্রেম-গপনে চির-রাকা " 

চির-প্রপন্জ কি মাবুবী-মাখা ? 

হ্ষপ্ক জগতে, চিব-জাশ্রত প্রহরী, 

বরষিছ চিব-করুশাযু ত-লহ বী,.- 

॥ মম ) অন্ধ আবি. মাতে ঢাকা? 

সাধু ভকঙ জন পিষে মকবন্দ, 

এ হবি, মম মন-গতি অতি অন্দর, 

উদ্ডে' যেত নাইক-পাখা ! 

এসেছি ফিরিয়। 

সিন্ধু খা্বাআ-___আড কা 9য়াল 

তান্না মোকে রেখেছিল ক্ুলাউযে_ 

ছুদিতেত্র মোভ-মাখা ভাসি খুসি দিপে, 

নিজ-প্রখ-তরে, মম সখ-হছুখ-ভাগী, 

তারা শুধু চাহে মোবে তাহাতুদরি লাশি” 
মিছে আশ] দিয়ে কত কনে অন্ররাগী ; 

€ শেষে ) দরে দাকাইয়! ভাসে, সববস নিস্ধে | 

ধেখা কলে, আনব কথা কতে না কে না, 
৪ ছলনা আর, শর, সঙ্ভে পা সহে না, 



কান্ত-বানী ৭ 

শ্রান্ত চরণ, আব দেহ যে লহে না) 

(আজ ) ভাঙ্গিয়াছে ঘুমঘোর, এলেছি ফিরিয়ে 

কি তুন্দর 
মি ভপালী- কা ওয়ালী 

ধীরে মীরে, চঞ্চল নীরে 

খেলে যবে বন্দ ভিল্োল। 

বিগলিত-কাঞ্চস-সন্রিভ শশধর, 

জলমাবে থেলে স্ব দোল ; 

যবে, কফনকপ্রভাতে নবরবি সাথে, 

জাগে ক্রধুপ্ত ধা, 
পরিমল-পৃতি ত কুহ্গমিত কাননে, 

পাখী গাকে স্মধুর বোল ₹₹ 

যবে, শ্ামল শশ্ে, বিকৃত প্রাস্তর 

বাজে মোভিয়। মম প্রাণ, 

সান্ধা-৮মীরণ-চুস্বিত-চঞ্চল, 

শীত-শিশির কবে পাল ২ 

কোটি শয়ন দেহ, কোটি শ্রবণ, প্রভু, 
দেহ মোরে কোটি সুক৯,_ 

ভেপ্সিতে মোহন ছবি, শুনিতে তে সঙ্গীত, 

তুলিতে তোমারি ষশরোল ! 

ভুমি ও আমি 
নটনাপাযণ-- *৩রা। 

তুমি, অস্তহীন, বিপ্বাট্, এ নিখিল-ব্যাপী-অচ্যুত অক্ষর ! 

আমি, ধূলি-কণিকা, ক্ষুত্র, দীন, নগণ্য, তুচ্ছ, বিনম্র | 
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তুমি নিতা-মঙ্গল, জ্যোতিঃ নিশ্মল, শান্ত, শ্রমধুর, উজ্জল 
আমি, অন্ধ-তমসাচ্ছন্র, নিশ্রভ, পাপ-পবন-বিচঞ্চাল | 
তুমি, পবষ হুন্দর, বিশ্বডৃষণ, পুণা-বিভব- অলঙ্কত | 

আমি অধম কুৎসিত, দুঃখপীড়িত, নিত্য-পাপ-কলক্ষি'ত | 
তুমি মধুর-বরুণা-সান্জলহবী, তষ্ণাতৃর-চিরপোষণ । 
আষি, শ্র্ধ, পীবস, কঠিন, নিশ্মম, জীব-শোণিত শাষণ | 
আমি গর্ব করি, তবু, পুজ তব, গড়, 

শ্রমি হ্রমঙ্গল পদ এলে 

তুম ক-গৌরখ-গর্ব-বঞফিত পা কর প্র, পর্বলে | 

অভিলাষ 
ইমন-_ কালবালী | “তোমারি প্াগিণী জীবন কুলে _ সপ 

ভীতি-সক্কল এ ভবে, সদন ৬৭ 

সাথে পাকি যেন, সাথে খে, 

সশয বিতরণ চরণ ব্রেণু 

মাপে বার যেন, মাল্ণ গো | 

তামারি শিশ্মল শান্ত গালোকে, 

দীপু তয় যেন, দেহ মন, 

£ডামারি কাধ্যের মধুব সফলতা, 

»1কত মাধি, ভাটি হাতে শে । 

মোহ-আলসে, ক্লাসপালসে, 

তোমারে ভুলি”, হর্দি-দেখত। ৮ 

পরাণ কম্পিত, বক্ষ চরু দুরু, 

কাদে আখি, বেন কাদে গো | 
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লয়েচ্ল 

মিশ্র খান্বাজ_- জলদ এক তালা। 

কুটিল কুপথ ধরিয়া দুরে সায় আছি পন্ডিক্বা ভে ৮ 
পুধ-মঙ্গল কেতু,- আর দেখিলে ত 

কিসে ফেলিপ বেন গো আবর্রিযা | 

( “এই ) দাখ-প্রবাস-যামিনা, আমারে 

ভুবাসে বাশিল তিমি ও 
£ আগ্র ) প্রভাত ভগ না), আধার গেশ ব. 

আলোক দিল ন। মিতবে জে) 

কবে আসিয়াছি, ক্ষেন আপিয়াছি, 

কোথা আলিক্গাছি, গেছি পাশবিক | 

৬ আমি ) তোমা প্রি পতাকা করিয়া লক্ষ্য, 

আরস্ন্বাছি গৃহ হাডিসা, 
৬ আমার ) কণ্ডক শে কে লইল টান 

পারের লউল ক।ছিসু। তে, 

পি, জার্শিত 5, শু কৎ পেখিহ তছ 
৩বে ল'যে চল্ আলো বত বষ্া | 

ভুবাও 

£মশ্ ঝিকিট- কা পত্র লি 

( এই ) তঞ্চ মলিন চিত বহিগ্রা এনেছি, তি 

১্্রম-অস্ত ত-মন্ধাকনী-তীরে , 
ধীত কর হে, ধর শীতল দয়ানিধে 

পাবন বিমল হুধামর নীরবে । 

সগভীব অবিরল কল্লোল-মন্দে 

ভুবাও প্রাণের মৃছ বিপুুষভষস্তে ; 

মুক্তিময় শাস্িময় প্লাবশ-তরজে 

ভূবাও বাসনাকুল দেহ-মন অঙ্গে , 



গা ৮* কল্যাণী 

€ আর ) দিও না! দিও লা, প্রভূ, যেতে কূলে ফিরে 

(আমি ) অতলে জনমতনে ডুবে যাব ধীরে । 

সহায়তা 

মিশ্র কানেড়া- -কাওয়ালী 

যদি প্রপোভন-মাবে ফেলো রাখ, 

তবে বিশ্ববিজধ্ি-রিপুহারি-কপে, হবি 

ছুর্বল এ হাধযে জাগ , 
অবিরাম গরজিবে স্যার্থ-সিক্ধু ভ্, 

নিক্ষল কলব্রব-মাঝে ভূবিগা রব, 
তবে শাস্টি-নিলয় চির-শ্রাস্ত-ম্রত্তি ধকি 

ব্যাকুল এ হৃদযে থাক ' 
যদি, লুকাষে পাখিবে তোমা অলীক তামব দবণ, 

যদি, 

ঢাকিবে মোহ-মেঘ, কাস্তি তিমির-ত পা 

জআধানে না পাই পপ--সত্য-স্ষ্য-রুতপ 

পথহাবা হ'তে দিএওশাক | 

আশার ছলনে যদি হেরি মায়া-মবীচিকা 

নয়ন মোহিবা পাপ শেষে আনে বিভীষিকা 
তবে ভীতি-তরণ যেন অভন্ব-বচন-ধা 

বিতর” এ বিপন্গে ডাক । 

শরণা গত 

মিশ্র ইমন কাওয়ালী 

স্বান দিও ককরুণায় তব চরণশ-তলে 

যদি, না পানি সভিতে নিজ ধরম-বলে 

দূঢ় পণ করি “পাপ করিব না আর 
. করিব না” ব'লে, পাপ করেছি আবার 



কাক্ড-বাণী ৯ 

উবু, তোমারে না আনি ডাকি" আপন গরবে খাকি 

প্যর্থ পুরুষন্ার করম-কলে । 
নিজ বলে ধলী হ'লে তবে খলি বলী ; 

আমি, ঠেকিয়! ঠেকিয়া শিখে ফিরেছি তোমারি দিকে 

€ মারে ) কাদাহযা ধুয়ে লত নরন-জলে । 

জাজ 

মেশ্র বিভাস- কাশুক়ালী 

ন্রাস্ত অন্ধ অন্ধকারে 

তোমারি ম্ুপথ পালে কি আর 

নিঃসভাব নিঃস্ব, ভায় । 

আঅবশ-চিতে মোহ-বিকার 

দুগাম পথে সঙ্গি হার! জ্যোতি-হীন আখি-তারা 

কণ্টক-বনে পড়ে বুঝি ওহে 

অনাথাব, নিবার নিবার । 

আলেয়া একতাল! 

বিশ্ববিপদ ভঞ্তন মনোরঞ্জন দুখভানী ২ 
চিভ-নন্দন জগবন্দন ভব-বন্ধন-বারী ; 

সর্বব-মুরৃতি আক্ৃতি-হীন পঞ্চভূত-প্রকৃতি-লীন 
পীন-হীন-বন্ধু, ককুণা-পিন্ধু, চিত-বিহারী ? 

নিব্বিকার বাসন শুন্ত সর্ববাধার পরম-পুণ্য, 
অজ্নক বিভু, জগত জনক বহিরস্তরচাক্ী । 
পাপ-তিষির-চন্দ্র- তপন, নাশ তাপ, মোহ-ম্থপন, 
কর প্রেম বীজ বপন, সিঞ্চি' ভকতি-বারি ! 



৬৮৩ কল্যাণী 

ভূল 
মিশ্র বিভাস- -কাওয়ালী 

সাধুর চিতে তুমি আনন-রপে কাজ, 

ভীতি কপে আগ পাতকীর প্রাণে 

প্রেয-কধণপে জাগ সতীব হিস্র(মাকে 

নত জপে জাগ জননী-শযাশে 1 

প্রীতি রূপে থাক প্রেমিক- প্রাণে সথ' 

যা।'গ-চিতে চির-উজপ-আলোক 

অশ্ততপ্ত প্রাণে ওরসা-কপে জাগ, 

সাগ্থনা রূপে এস যথা ভুথ শোক । 

দাতার হুদ দাও করুনা-বপে দেখা 

ঠ্যাপীর প্রাণে জাগ টৈরাগা-আকাখে, 

কাব্য-কুশপেব চিন্ডে, “ফলত, 
জ্ঞান কপে জাগ মোহের আধারে । 

( তবু ) ের্লিতে চাহি চোখে, শুশিলত চাহি কানে, 

কব-পরশ চাতি, ষেন তুমি স্ল' 

( এই )ভ্রান্তি নিয়ে, সখা, জীবন কাটিবে কি? 

হাঙিযে দিবে নাকি এই মহাকুজ 

নবজীবন 

মুলতান--ঝাপতাজ 

আর, কাহানেো কাছে, ধাব না আমি, 

তোমারি কাছে, রাব জে, 

আর, কাহানে। সাথে, ক'ব না কথা, £ 

তোমারি সাথে, ক'ব হেঃ! 



কান্ু-বাণী ৮১ 

এ, অভয় পদ, হদক্সে ধন্সি, 

ভুলিব দুঃখ, সন হে; 

হেসে, তোমারি দেওয়া, বেদনা-ভরা, 

হৃদয়ে তুলি, ল'ব হে! 

তব, ককুণাম্বত-পানে, হবে 

কিন চিত ড্রুব ভে ২ 

আমি, পাইব তব, আশীষ-ভরা, 
জীবন অভিনব ভে । 

অনার্দতি 

মিশ্র খাত্ধজ--__-কা ওয়ান 

তোমারি চব্ণে কৰি তুঃখ নিবেদন ও 

শাস্তি-স্রখাম্বত অচল-নিলকিতন । 

প্রড়, হৃদয় হীন তব বধির ভবে, 

আপনারে লয়ে মহাব্যস্ত সবে; 

আর্তে না চাহে, যত স্বার্২-পরম-ত্রত, 

বল কে শুধাবে প্রভ, পর-পন্বিবেদনা ? 

প্রভু, অনাদর-অখহেলে অবশ পরাণ, 

চরণে শরণাগত, রাখ ভগবান্; 

শ্রাস্ত পথের পাশে, নরন মুদিয়া আসে, 

ক্সেহ-পরশ দিয়ে, কর হে সচেতন । 



৯৬ কল্যাণী 

চিকিৎস। 
মিশ্র খাস্বাজ- _কাওয়ালী 

গ্ুভু, নিলাজ-হৃদয়ে, কর কঠিন আঘাত, 
কর দুষ্ট কলঙ্কিত এ শোণিতপাত । 

পাষাণ কঠিন প্রাণে রুদ্ধ বেন, 
স্রকল হইবে, নাথ, করালে রোদন ; 

সয়াও এ গুরুভার, নিবার প্রমাদ গো, 

করাও হদর ভাঙ্গি', শুধু অশ্রপাত 1 

“ই অস্থি, মাংস, মজ্জ1, এই চগ্ঘ, মে, 

এ হৃদয়, সবি প্রভু পরিপুণ ক্র ; 

অনিকমে আনিক্াছি দেহে অবসাদ গো, 

সঞ্চস় করেছি প্রাণে বিষম বিষাদ ! 

তুমি না কি, দক্বাময়, পাপীব শরণ ? 

, কোথা বসে দেখিতেছ গ্বণিত মণ ? 

ম্বহু প্রতীকানে ব্যাধি তবে ন' নিপাত গো, 
তীব্র ভেষজ মোবে দেহ €িছানাথ । 

কফিরাও 
গৌর সারঙ্গ--_মধ্যমান 

ও ত, ফিরিল না, শুনিল না, 

তব সুধাময় বাণী; 

প্রভু ধর ধ্র।-- 

আন তব পানে টানি! 



কাস্ত-বাপী ৮৩ 

না চিনে তোমানে, না করে তত্ব, 
অন্ধ বধির মপিক্ মত, 

পথে চলে যেতে, 

ঢলে পড়ে পা ছু'খানি € 

পিত্ত কি এক মহাবর্ক-ভ্রমে, 

পরিশ্রানস্ত পিপাসিত পণ-্্রমে, 

ঢাল ক্রধাধার 

ফিরাইয়া ঘরে আনি । 

অপরাধী 
মনোহরসাই- খেম্টা 

যেমনটি তুমি দিস্েছিলে মোবে, 

তেমনটি আবু নাহি যে সখা, 

€ তুমি ) দিয়েছিলে বড অমুল্য রতন,__ 
€ আমি ) ফিবিয়ে এনেছি ছাই হে সখা ; 

যেখানে যা দিলে ভাল সাক্জে, 

সেথা সাজাইয়াছিলে তাই হে সখা, 
( আমি ) ভাঙ্গিস। চু্রিস্াঁ, সরা"যে নভাক্ে ; 

করিক্াছি ঠাই ঠাই হে সখা! 

€ আমি) আমারে দেখিয়া কাদিয়া, কাদিযা, 
আবার তোমারে চাই কে সখা! 

ভযে অন্রতাপে, এ চরণ কাপে 

আছি, নীরবে ঙ্গাড়ায়ে তাই হে সখা; 

ভগ্র মলিন বিকৃত পন্বাণ, 

পদতলে রেখে বাই হে সখা 3 

€তুমি ) এই ক*রো?, ষেন যেষনটি ছিল, 
তেষনটি ফিরে পাই হে সখ! ! 



৮৪ কল্যাণী 

প্রাণপাখী 
মনোহরসাই-_গড়-খেম্টা 

এই মোহের পিঞ্জর ভেঙ্গে দিয়ে হে, 

উধাও কবে লকয়েযাও এমন 

€ আমি ) গগনে চাহিয়া দেখি, অনস্ক অপার হে! 

( আর ১ আজনম বন্দী পাখী, পক্ষপুট ভাব কে, 

( উড়ে যাবে কেমনে )$ € আর উড্ে ষাবে কেমনে ) 
( নিজ বলে উড়ে যাবে কেমনে )3 (তোমার কাছে উড্ডে 

যাবধে কেমনে )% (তুমি না নিলে তুলে, উড্ডে 

যাবে কেমনে )$ (তুমি দয়া ক'রে না নিলে তুলে 
উড়ে যাবে কেমনে %) 

( প্রভু) বাধ তবশ্ত্রেমন্ম ( এই ) অবশ পাখায হে; 

€ আর ) ধীরে ধীরে তব পানে, টেনে তোপ তায় তে 

€ একবান যেতে চায় গো); € এই খাঁচা ভেঙ্গে 

একবার যেতে চায় গো )২ (তোমার কাছে কিবা 

ফেতে চায় গো ) € তোম।র পাখী তোমার কাছে 

একবার যেতে চাষ গো )। (পাখার বল নাই, তবু 

তোমার কাছে একবার যেতে চায় গো 1) 

( তুমি ) তুলে নিরে, প্রেমহস্ত পালকে বুলাশ গো) 

( তোমার ) প্রেম-স্রধা-কল খাওয্ায়ে, পাখারে ভুলা ৪ গো; 

€ যেন মনে পড়ে না )% (এই মোহ-পিজরের কথা, 

যেন মনে পড়ে না )7 €( এই বন্দীশালের দুখের 

আহার, ষেন মনে পডে না ।) 

(প্র ) শিখাইয়া দেহ তারে, তব প্রেমনাম হে; 

(যেন ) সব তুলি”, ওই বুলি, বলে অবিরাম ভে; 
( বসে তোমারি কোলে ) € তোমার সুধ! নাম! 

যেন গায় পাখী, বসে তোমারি কোলে ); 



কাস্ত-বাণী ৮৫ 

€ ষেন গাইত্তে গাইতে, পুপকে শরিরে, তোমারি 

কোলে )১$) । যেন সব বুলি ভুলে, এ বুলি ললে, 

তোমারি কোলে) 

(ভেসে ঘাই 
মনো তলসাইন জলদ এস্চতালা। 

' আমি ) পাপ-নদী-কুলে পাপ-তক্ষমূলে ; 

বাধিয়াছি পাপ বাসা ! 

( শুধু ) পাই পাপ-ফল, খাই পাপ-্জল, 

মিটাই পাপ-পিয়া। ॥ 

£ দেখে । পাপ সমীরণে, পাপ-তদহ-মনে, 

ভালিকাছে পাপরোগ » 

( আপার ) পাপ-চিকিহজয়, ব্যাধি বেডে ফায, 

জুগিঙেছি পাপভোগ । 

( আমি ) বাতি” পাপতুবী পাপের নগরী 

পাপ-অরথলোভে খুজি ; 

( করি 1 পাপের আশায়, পাপ বাবসায়, 

লইয়া পাপের পুজি । 

€ আমি 1? বেচি কিনি পাপ, কলি পাপ-লাভ,। 

পাপ-মুলধন বাড়ে ; 

( -আার ) করিয়া? সধিতি, পাপ পুজীরুত, 
( হলাম ) পাপ-ধনী এ সংসারে | 

€ভায় ) পাপেখ জোমারে, পাপ-জাল বাডে 

পাপ-শআ্রোত বহে খর ; 

€ কবে ) এ পাপের সংসার ক'রে ছারখার, 

গ্রাসে নদী পাশ ঘর ! 

( ওই ) শুধু ধুপ, ধাপ, পডিতেছে চাপ, 
ভয়ে নিদ্রা নাই চোখে; 



কল্যাণী 

€ ভাবি ) কবে নদী এসে বাস! ভাঙ্গে, ভেসে, 

বাই কোন্ আধার লোকে ! 

( প্রভু ) শুনিক্গাছি, তৃমি দৃঢ় পুণাত্ভৃষি, 

সাজায়ে রেখেছ দত; 

(ওকে ) পাপ নদী যার বাসা ভাঙ্গে, তার 

স্বান আছে সেই পুরে । 

€ ওকে ) ভতাশের আশা, দিবে কি না বাস+, 

€ সেই ১ অভয় নগরে তব ; 

( আছি ১ আধারে একাকী পাব না দেখা কি? 

দিবে না কি কপাতব ? 

( ওতে ১ প্রভু, ভগবান্! এক বিন্দু স্তান 

দিও চির-স্থির দেশে ; 

€(ষদি 7) কর নির্বাস্তি ওহে বিশ্ব পিতঃ ! 
(তবে 1 একেবারে যাই হেসে । 

কোলে কর 

বাউলের স্থর- গড থেম্টা 

আমায় ডেকে ডেকে, ফিরে গেছে মা, 

আমি শুনেও জবাব দিলাম ন। ? 

এল, ব্যাকুল তায়ে “আয় বাছা” বলে 

“বাছা তোর দ্বঃখ আন দেখতে নারি; 

আয় করি কোলে: 

আয় রে, মুছিয়ে দি" তোর মলিন বদল 

আর রে, ঘুচিয়ে দি" তোন বেদন। ॥ 
আমি, দেখলাম মায়ের ছ্বনয়নে নী ; 
মায়ের কে গালে ঝর ঝর 

বইছে ভনে কী ং 



কাক্ত-বাণী ৮৭. 

“আয় লে পিক়্াই বাছা পিপাঁসিত 1” 

ব'লে, হাত বাড়াকে পেলে ন! ! 

এখন, সন্ধ্যাবেলা মাকে খুজি, 

আমায়, না পেয়ে মা চলে গেছে, 
€( আর ) আস্নে না বুঝি ! 

মা গো কোথা আছ কোলে করু ! 

আমি আত লুকাস থাকব না । 

স্বপ্রকাশ 

ইমন্-_-একতালা 

প্ণ-ক্ষোতিঃ তুমি ঘোষে ছিনপতি, 

অশনি প্রকাশে অসীম শকতি, 

বিহঙ্গম গাহে তব ষশোগীতি, 

চন্দ্রম। কহিছে তুমি স্থশীতঙ্কা | 

উদ্বেলিতভ-সিস্কু-ভরজ উত্তাল, 

প্রকাশে তোমারি মুসতি করাল ! 

মরীচিকা ঘোষে তব ইন্দ্রজাল, 

শিশির কহিছে তুমি নিরমল ॥ 
পুষ্প কহে তুমি চিরশোভাময়, 
মেঘবানি কহে মঙ্গল"আ লক, 

গগন কতিছে অনস্ত, অক্ষয়, 

প্রুবতারা কহে তুমি অচঞ্চল ? 

নন্দী কহে তুমি তৃষ্গানিবারণ, 

বাস্ধু ককে তুমি জীবের জীবন, 

নিশীণিনী কনে শাস্তি-নিকেতন , 

প্রভাত কহিছে সুন্দর উল । 



উপ কল্যাণী 

জ্যোতিষ কহিছে তুমি সৃচতুনর, 

সুক্তি তুমি, ঘোবে জ্ানতৃবাতুর, 

সতীপ্রেষে জানি তুমি হৃমধুক, 

বিভীষিকা কতে পাপী 'অসবল : 

অন্ষতাপী ককে তুষি স্যায়বান্, 

ভক্ত কহে তুমি আনন্দবিধান, 
হ্খে শিশু কবি" মাতৃম্তল্ঞপান, 

প্রকাশে তোমারি করুণা অতল । 

বিশ্ব-শরণ 

মিশ্র কানেচা-একতান্া 

অখ্যাত তোমারি শকি, 

গ্রহে গ্রতে খেলে ছাটিয। 

£তামারি প্রেমে এক হৃদক্ 

আর হাদে পড়ে লুটিঘা ; 

তোমান্রি সুষমা চির-নকীন, 

ফুলে ফুলে ভে ফুটিয়1 । 

তব চেতনাক্র অন প্রাণিত 

বিশ্ব, চমকি। উদ্ভিয়। লি 

অপ্্রতিহতত মরণ-দণ্ডে, 

পদতলে পডে টুটিয্স । 

শন্দনাষয ভকহদয়, 

তব মন্দিলে জুটি? 

“তুমি অপীয়ান্, তুমি মকীক্ষান্ 1” 
তথ দিতেছে বটির। | 



কান্ত-বাণী ৮৯ 

আন্ত 

বাগেশ্ আজ! 

অনন্ত-দিপক্য-ব্যাপী অনস্য মভিমা? তব | 

ধবনিছে 'অনস্ত কে অনন্য তঠামারি জব । 

কোথায় অনস্ত উচ্চে, অনন্ত ভাবকা গুচ্ছে, 

অনন্ত আকাশে তব, অনম্য ক্কিবপোত্কাব । 

আঅনস্ত নিয়তিবলে, বাধু পায়, মেদ চলে 

অনস্ত কল্োল জলে, পুম্পে অনস্য সৌব্রভ , 

অনস্ত কালেব ৫েলা, জবন-মব্রণ মেলা, 
হরে অনস্ঠ, ঠব পানে উঠিছে অন্ত তুল" 

অনস্য শভষমাভব্বা অনস্ত-যৌবন! ধা 1 

দিশি ছিশ্ি এচাত্রিছে, অনন্য ক্বীল্ভিবিভল , 

ভামার অনস্ত শি, কআলস্ত ককুণাবুতি, 

অরিত ক্ষুদ্র দীন আহি, কিবা জানি ্ডিবা কুক ॥ 

বঙ্গ 

মালকোয-- বৰ পভাল 

অসীম রহল্যমস্্র 1 হে অগম্য ভে নির্বেবদ ! 

শাস্যুক্তি করিবে কি তোমার বতম্ ভেদ ? 

স্রাতি, স্থতি, বেদমন্্র, জ্যোতিকিবগ্যা, ভায, তন্ত্র, 
বিজ্ঞান পান্সেনি, প্রক, করিতে সংশযোচ্ছেদ । 

তাতে শুধু পূর্ববপক্ষ, ব্যবস্থা, পক্ধতি, তক, 

অন্ধকার কৃট-নীতি, শুধু বিধি, বা নিষেধ , 
বিনা পুণাদরশন, কুটতর্কনিরসন 

হয় না, কেবল থাকে চিরস্ঞন মতভেদ । 



কল্যাপী 

প্রেমাচল 

পরোজ-_ঝাপতাল 

তব, বিপুল-প্রেমাচল চুভে, বিশ্ব-জয়-কেতু উড়ে, 
পুপ্য-পবন হিলোলে, মন্দ মহ মৃতু দোলে । 

দিয়ে শান্তি কিরণ-বেখা মহিমা-অক্ষরে লেখ, 

“কষ্ট কেবা আয রে চ'লে, চিরশীতপ স্কেহকোলে ;" 

সাধুগণ, যোগিগণ করিছে স্থখে বিচরণ, 
চিদানন্দ মধুব-রল করিছে পান, বিতরণ , 
( এ) গগন ভেঙ্গি' উঠিছে গীতি, স্বরে জডিত মধুর প্রী তি, 
আনন্দ-অর্ধীর রোলে, তৃষিত ছুটে ছলে দলে । 

হের বিশাল-গিরি" পরে মুক্কিনিঝরিণী ঝরে, 

দুরাপত পতশ্রান্ত ছু'হাতে তুলি” পান করে ; 
( কেহ ) চাহে না আর ফিরিতে গেহে, পে বুতে আরশ দেতে, 

বিভল ভয়ে “দয়াল” বসলে, বিভবস্থখতৃষা ভোলে ॥ 

অস্তি 
“ভেলে দুলে নেচে চল গোটঠবিভারী' সর 

কাত ভাবে বিরাজিছ বিশ্বমাঝারে 

মত্ত এ চিত তবু, তর্ক-বিচারে । 

নিত্যনিয়তিবলে, বাস ধায়, মেঘ চলে, 

*্যামবিটপিদলে, স্বরসাল ফল ফলে, 

পাধী গাকে, ফুল ফোটে, তটিনী বহিয়া যায় 

দ্িধাহীন অঙ্ভভৃতি হৃদয়ে রহিয়া! যায়; 

স্স্িত চিত পায় জ্যোতি আধারে ! 



কাস্ত-বাণী ৩১ 

অসীম শুন্তলে সৌর-জগত কত, 
আক্তিহীন, ভ্রমে চিরচিহ্িত পথ, 

রুগ্র শিশুরে ধরি”, জননী বক্ষোপরি, 
উঃ কপোলে চুমে নয়নে অশ্রু, মরি ! 
বিশ্ব দৃস্ট যত, “অস্ভি' প্রচারে £ 

দর্শন 
মিশর খাঙ্বাজ-_আড কাওয়াজ 

কে রে হৃদয়ে জাগে, শাস্ত শীতল বাগে, 

মোহতিমির নাশে, প্রেমমলক্সা বর ২ 

ললিত মধুর আবি, করুণা অনিক মানি”, 
আধবে মোরে ভাকি', হেসে ভেসে কথ কয়! 

কতিতে নাভিক ভাষা, কত সখ কত আশ), 

কত সেহ ভালবাসা, সে নয়ন কোনে রয় ? 

সে মাধুকী অন্রপম, কান্তি মধুর, কষ, 

মুদ্ধ মানসে, মম নাশে পাপ তাপ ভফষ ? 

বিষয়বাসনা বত, পুর্ণ ভজ্নত্রত, 

পুলকে হউস্সা নত আদলে বনি লয় ২ 

চরণ পরশ ফলে, পতিত চরণতলে, 

স্তম্ভিত রিপুদলে, বলে “হোক তব জয় 1” 

চির-তৃপ্তি 
টভরবী- কাঁক্তালী 

সখা, তোমারে পাইলে আব, 

বৃথা, ভোগন্খে চিত রহে না বহে ন।. 



৮০ কল্যাণী 

( সে ষে) অস্বতসাগরে ডুবে যায, 

সংসারের দুধ তারে দকে লা দহে শা। 

( এস যে) মণিকাঞ্চন ঠেলে পায়, 
(রাজ ) সুকুট চরণে দ'লে বায় 
“ক বন্ধ হিয়ামাঝে পায়, 

আম।দের সনে কথা কহে না কহে না। 

( সখা ) তোমাতে কি স্ধা, কি আনন্দ? 

( কৃত সৌরভ! কত মকরন্দ। 

সকল বাসন) চিরতপ্ক” 

এ জনমে আর কিছু চাঙে না চাহে লা। 

বিশ্বাস 
বহাগ” খএকাতালা। 

তুমি, অপ সন্গপ, সম্ুণ নিশু ণ, 

দয়াল ভয়াল, হরি হে, 

আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি, 
আমি কেন ভেবে মবি ভে। 

কিরূপে এসেছি কেমনে বা যাব, 

তা ভাবিয়ে কেন জীবন কাটাব ? 

তুমি আনিয়াছ, তোমারেই পাব, 
এই শুধু যনে করি ভে। 

৪1 রাখি জটিল ভায়ের বারতা, 
বিচারে বিচারে বাডে অসারতা 

আমি জানি তুমি আমারি দেবতা, 
তাই আমি হৃদ বনি হে 



কাস্ত-বাণী ৯৩ 

তাই ব'লে ডাকি, প্রাণ ফাকা চায়, 
ভাকিতে ডাকিতে হাদয় জুন্ডায়, 
যখন যে ব্পেপ্রাণ ভবে যায়, 

তাই দেখি প্রাণ ভরি! হে! 

তোমার দৃষ্টি 
বাউলের স্থর--_গড থেম্টা। 

তুমি আমার অস্তস্তলের থবর জান, 
ভাবতে প্রভু, মামি লাজে মরি । 

আমি দশের চোখে ধুলে! দিষে, 

কিনা ভাবি, আর কি না! করি । 

সে সব কথা বলি যদি, 

আমায় দ্বণা কর্গে লোকে, 

বস্তে দেয় শা এক বিছানায়, 

বলে, “ত্যাগ কবিলাম তোকে (৮ 

তাই, পাপ করে হাত ধুয়ে ফেলে, 
আমি সাধুর পোষাক পরি, 

আর সবাই বলে, “লোকটা ভাল, 
ওর মুখে সদাই হরি |” 

যেমন পাপের বোঝা এনে প্রাণের আধার কোণে রাখি, 

অমনি চমকে উঠে দেখি, পাশে জ্বল্ছে তোমার আখি । 
তখন লাজে ভয়ে কাপতে কাপতে চরণতলে পড়ি 

বলি, “বমাল ধর! পণডে গেছি, এখন যা কর কে হবি 1” 



৯১০] কল্যাণী 

নিমজ্জ্রন 

সিন্ধ-ঝাঁপতাল 

যায়ে মন দিলে আর ফিনে আসে না, 

এ মন তারে ভালবাসে না ! 

বাদের মন দিতে হয় সেধে সেধে, 

প্রেম দিতে হয ধ'রে বেধে 

তাদের মন দিযে, মন মরে কেদে, 

আর জন্মের মত হাসে না । 

হফলে ছে মন প্রেম-সাপরে, 

হারিষে যাক রে চির-তন্েে, 
একবার, পণ্ডলে সে আনন্দ-নীরে, 

ডুবে বায়, আর ভাসে না। 

ন৪ ছেলে 
পিলু- _ঝাপতাল 

9মা, কোন্ ছেলে তোর, আমার মতন, 
কাটায় জীবন ছেলে খেলায় ? 

খেলায় বিভোন্ন হ'য়ে কে আর 

পরশ-প্রতন ভাবায় হেলায়? 

আমার মত কে অবাধ্য ? 
যাব, সংশোধন মা তোর অসাধ্য , 

তুই 'আন্ন” বলে যাস্ কোলে নিতে, 
“দুর হ? ব'লে ঠেলে ফেলান? 



কাস্ত-বাণী ৯৫ 

কান উপর এত মমতা! ? 
রেগে একটা ক'স্্নে কথা ; 

অপরাধের দ্বিগুণ ক্ষমা, 

আমি ছাড়! বল্মা কে পায়? 
তোর, বুকের দুধ যে খেকে বাচি, 
আমি, কেমন ক'রে ভুলে আছি? 

আমি, এমন তো ছিলাম না আগে, 

বড সরল ছিলাম ছেলে-বেলাপস 

সতত শিয়রে জাগে। 

মনোহরসাই ভাঙগ] স্থর-_-জলদ একতালা! 

আহা কত অপরাধ ক'রেছি, আমি 

তোমারি চরণে, মাগো ! 

ভবু কোল-ছাডা মোরে করনি, আমাক 

ফেলে চ'লে গেলে না গো! 

আমি, চলিসে গিয়েছি “আসি” ব'লে, 

ভুমি, বিদায় দিয়েছ আখি-জলে, 
কত, আশীষ ক'রেছ, বলেছ, “বাছারে, 

যেন সাবধানে থেকো; 

আর, পড়িলে বিপদে, যেন প্রাণ ভবে, 
“মা, মা ব'লে ডেকো ।” 

ষবে, মলিন হদয় তগ্ত, 

লয়ে, ফিরিযাছি অভিশক্য ! 

বলেছি, “মা আমি কৰিকরাছি পাপ, 
ক্ষমা কনে পায়ে রাখো)” 



কল্যাণী 

তুমি মুছি' আখি-জল, বলিম্বাছ, “বল্ 

আর ও পথে যাবনাকো 1” 

আমি, পড়িয়া পাতক-শয়নে, 

চাকি, চারিদিকে দীন-নয্বনে, 
প্রলাপেষ ঘোরে কত কটু বলি, 

মা তবু নাহি রাপো। 
আমি দেখি বা না দেখি, বুঝি ব। না বুঝি, 

সতত শিয়রে জাগে! ! 

মিলনা নন্দ 

'আশা- কা ওয়ালী 

বিভল প্রাণ মন, কপ নেহ্ানি", 

তাত ? জননি ? সবে! তে গুরে!। তে বিভো। 

নাথ । পরাধ্পর ॥ চিভবিতারি । 

কলুষনিস্থ্দন ! নিখিল বিভূষণ ! 
আগ্চণপনিন্ূপণ, মোহনিবাবি ! 

নিত্য ' নিরাষয় ' হে প্রো! হে প্রিষ । 

সফল আগ্জি মম অন্তর ইজ্ছিয়। 

মনোমেহন ! স্ন্দর ! যরি বলিভাবি | 

তুমি মূল 
মনোহরসাই ভাঙ্গা হর- _জলদ একতাড়া 

তুমি, হুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর, শোস্ঠাময় ঃ 
তুমি,উজ্দ্ল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভামক্র ! 



কান্ত-বাণী ৯৭ 

তৃষি, অয্ুত-বারিধি, হরি হে, 

তাই, তোমারি ভুবন ভন? হে, 

পৃর্ণচন্দ্ে, পুম্পগন্ধে, স্ৃধার লহবী বব; 

ঝপ্রে হধা ধরে স্ধাজল, ফল, পিপাসা ক্ষুধা না রয় । 

তূমি সর্ব-শক্তি মূল হে, 
তাহে শৃঙ্খলা কি বিপ্পুল হে ! 

যে যাহার কাজ, নীরবে সাধিছে, উপদেশ নাতি লয়: 

নাহি ত্রম-ভঙ্গ পূর্ণ প্রতি অঙ্গ, নাভি বুদ্ধি অপচয় € 

তুমি, প্রেমের চিপ-নিবাস হে, 

তাই, প্রাণে প্রাণে প্রেমপাশ হে, 

তাই মধুমমভাক়, বিটিপি-লতাষ, মিলি? প্রেমষ-কথ। কষ 

জননীর স্থেহ, সতীর প্রণয়, গাভে শব প্রেমজয় | 

নিশীথে 

কাফি সিন্ধু স্তর ফাক 

ধীরে ধরে বহিছ্ে, আজি বে মলয়, 

হাক, বিন্বাজে গগনে, 

থরে থরে মানারজন, দপপ্য' উজঙ্গ, তাবা । 

প্রেম-অঙ্গস অঙ্গে, ধাইছে তটিনী রঙ্গে, 
ঢালিছে মৃছ কুলু-কুলু গানে, অমিয় পারা । 

মঅপ্ডিত এ ভমগুল, স্ুধাকির-কর-জ্ঞালে, 

ব্রপ্তিত, অতি ক্ুরভিত, কানন ফুজমালে । 

শিভৃত হদয়-কন্দরে,-ভের পরম সুস্ধকে, 

হও রে মধুর-প্রেমময়-উত্সবমাতোক্ষারা | 



কল্যাণী 

শ্রেম ও ওশীতি 

মিশ্র গৌরী- কাওয়ালী 

যদি হেরিবে হৃদয্বাকাশে ব্রেম-শশধর-_ 

তবে, সন্পাইয়া! দেহ, ভম-মোহ-জলধর | 
চির-মধুরি মামাখা, প্রকাশিত হবে বাকা, 

ফুটিয়া উঠিবে প্রীতি তারকা-নিকব । 
ডালিবে অস্বত-ধা রা, প্রেম-তাবা, 
ভাসাইঘ! দিবে, পিপাসিত চব্াচর ! 

ভকত্তি-চকোর তোর, উলালে হতইবা ভোর, 

সে সুধা প্রাবনে, সম্ভরিবে নিরস্কর ! 

আকাশ-সঙ্গীত 
মিশ্র ইমন্-_-একতাল! 

নীল-মধুত্রিমা- ভরা বিমান, 

কি খুরুগম্ভীবে পাইছে গান 

কাপায়ে থরে থরে ধরা-সমীর, 
নিখিল-প্রাবী সেই ধ্বনি গল্জীল 
শ্রবণে পশে না কি, নর বধির ! 

উদাস করে না কি, ও মন প্রাণ? 

বিমান কহে, “আমি শবদ-গুণ, 

হাদয়ে অক্ষম্ম শকতি-তুণ, 
বক্ষে অগণিত শশি-অরুণ 

গ্রহ উপগ্রক ভ্রাম্যমাণ ! 

আমারে স্থক্জি” ধাতা, কুতুহলে, 
তারক-শিশুগুলি দিল কোলে, 



কাস্ত-বাণী ৯৯ 

হরধষে গলাগলি, শিশুদলে, 

করিছে ছুটাছুটি নিরবসান । 
'ালোকভর1 ভারা, পুলকময়, 
জানে ন' শিশুতিয়। ভাবনা ভয়, 

ললাট লিপি তার গণিয় কয় 

/! পালে ) ধফতনে জনকের স্ুভবিধান ॥ 

(মম ) চরণ-তলে তর সমীবর-থর, 

জলদ-কাল খেলে শীকর-ধর, 

উদ্ধে প্রুসারিয় শত শিখর, 

এ বিপুল গিরিকুল স্থির-নয়ান : 
নিয়ে চেয়ে দেখি, কৌতুকে, 
পক্ষপুট ধীরে মেলে স্থখে, 

অসীম গীত-তৃষা লয়ে বুকে, 

এ মুক্তি-পাখীকুল, ধরিয়াছে তান ! 
( মম ) অশনি পদতলে, বিজলীদাম, 

( এ) আঙুলাক-অক্ষরে তীঙ্ারি নাঘ ! 

( কের ) অটল দিকপাল সফল কাম 

( ধবি ) ভ্তাহারি মঙ্গল জয়-নিশান ! 

ব্যর্থ কোলাভলে, ফষাপিছ দিন, 

হ'তেছ ধরণীর ধূলি-মলিন ; 

বচন ধর মম. আমি প্রবীণ, 

(লভ ) অসীম উদারতা, হও মহান্ 1” 

চির-শৃঙ্খল। 
বাউলের স্থুর-_-আড খেম্টা 

টাদে টাদে বদূলে যাবে, সে বাজার এমন আইন নম্ম ; 

নাইক, তার মুসাবিদা পাগুলিপি, ভাই রে» 

নাইক তার, বাগ বিতণ্ডা সভামন্ত । 



১৩৩ কল্যাণী 

সেই, সুরু থেকে ব'চ্ছে বাতাস, চল্ছে নদ নবী, 
আবার, সাগর-জলে কি কল্লোল, আর ঢেউ নিরবধি; 

দেখ, বর্ষে মেঘে বারিধারা, ভাই রে--- 

তাইতে, ধরার বুকে শঙ্ক হয়। (সেই স্ুক্ক থেকে ) 

সেই'সথরু থেকে যা ঠাকুর, উদয় হন পৃবে, 
আবার সক্ধ্যেবেলা, রোজ যেতে তয়, পশ্চিমে ডুবে, 

দেখ, অমাবস্ত্ায় ঠাদ ওঠে না, ভাই রে, 

তার, এক নিয়মে বৃদ্ধি-ক্ষয় | (সেই শ্রক্থ থেকে) 

সেই, স্থরু থেকে কচ্ছে ধরা, স্থধ্য প্রদক্ষিণ, 
আবার, মেরুদগ্ডের উপর ঘুরে কাক্ছে রাত্রি দিন) 

তাইতে, বার মাস, আর ছ"টা খতু, ভাই বেত 

দেখ, ঘুরে ঘিরে আসে যায় । (সেই স্বর থেকে ) 

সেই, স্থক্ক থেকে দিগ দিগন্ত জুড়ে, আকাশ নীল । 
বসে, উত্তরে এ জ্ুব-তারা, নদে না এক তিল । 

আবার, আকাশে টিল মালে পরে, ভাইরে 

এই, পৃথিবী বুক পেতে লয়! (নেই স্তর ছকে) 

সেই, শতক থেকে আনুন গরম, সাগর-জল লোনা, 

আবার কপো পাদা, লোভা কাল, হলুদ বং দোন? । 
দেখ, আমের গাছে ধান ফলে লা, ভাই রে 

আবু, কোকিল শুধু কুক কয় । ( সেই নক গেকে ) 

যা ছিল না, হয় না তা আছ, যা আছে তাই আছে । 

এই, পাঁচ ভেজে, ধশ রকম হচ্ছে, মিশছে পাচে। 

এ স্ব, ব্যাপার দেখে দিন ছুনিয়ার। ভাই পেশ 

সেই মাপিক দেখতে ইচ্ছা হয়! (সেই আইন কর্তা) 



কান্ত-বাণ' ১০৬ 

সশ্বর্ত 

বধাউলেব ্তর-_আন পেম্ট 

আক যদ সে, নারাজ ভয়ে যু, 

ভাবতে প্রাণ শিউগ্ে উঠে, শিবা উদ্ধ শোণিত যে ব ! 

ভারা পল লক্ষা ছেছে, কেযাষ কাব পাছে তেডে, 

এ পটার গায়ে পাছে, ভষ লে চরণ মুদি; 

নিভে যাব লুবি শশী, 

কে কোথায় বে পটে খনি, 

দ্প, কালে শাতি নিভে? ভায়ে যায় অন্ধকার ময় 

হারাটা কক্স ত্যভে, লক্ষ্য আব পায় না খুজে 
মাপাবে, পাগপপারা ঘুবে বোডায শ্ন্যামক় ; 

কোথা! থাকে দালান কোঠা, 

কেন জিনিস বয় না গোটা, 

লাথ ভাবা চেপে পচে, কম্মশিকেশ তখনি তয় 1 

গরচেবব ঘোড়া ভাতী, সিংহাসন, সোনার ছাতি ? 
বিলালের প্রমোদ-কাশন, প্রেমে বিনিময় 

সারে যদি একটা ঠেলা, 

তবে, ভেঙ্গে ষায় এই ভরের মেলা, 

ঘুচে মাষ ধুলো-খেলা, হুলুস্থুল মহাগ্রলয় ! 

ভাই এন দেখবে ভেবে, বসা কি উচিত দেবে, 

কথন ট।ন দিয়ে নেবে, (তার ) খেয়াল বোঝা সহজ নয় 

সে যে, কি ভেবে কখন্ কি করে, 

কেন ভাঙ্গে কেন গে 

কাস্ত, তুই জীবন ভ'রে ভাবনা সেটা ভাবের বিষয় ! 



১০২ কল্যাণী 

সাধনার ধন 

মিশ্র বিভাস--বাপতাল 

সেকি তোমার মত, আমার মত, রামের মত, শ্কামার মত, 

ভাল। কুলো ধামার মত, যে পথে ঘাটে দেখ তে পাবে € 

সেকি কলা মুলো, কুমডে কাকুভ, বেগুন শশা, বেলের মত ? 
পেসার আতা, তাল কি কাটাল, আম ক্ঞাম্, নাবিকেলের মত ? 

সে কি রে মন, মুড়কী মুন্ডী, মণ্ড! জিপিপী কচুরী € 
যে তাঅথণ্ডে খরিদ হয়ে, উদবস্থ হয়ে যাবে ? 

সে তে। হাট-বাজারে বিকায় না রে, থাকে নাতে গাছে ফালে, 

দিজী লাহোর নয়, যে রাস্তা করিম চাচা দেবে ব'লে, 

মামলাতে চলে না দাওযা, ওয়ারিল-সুজে ধায় না পাওয়ণ, 

সে যে নয় মলম হাওয়া, যে বাহার দিয়ে বেডডিয়ে খাবে € 

সে যে যোগী-খষির সাধনের ধন, ভক্তিযূলে বিকিয়ে খাতে, 
সে পায়, “সর্ধং সমপিতমন্ক” ব'লে যে জন ডাকে , 

মন নিয়ে আয কুড্ডিয়ে মনে, ব্যাকুল হ তার 'আন্মেমে। 

প্রেম-নয়নে সঙ্ষোপনে, দেখবে, যেমন দেখতে চাবে। 

অন্তর্দ ষ্ি 
ইভরবী-_-ঝাপতাল 

তারে দেখবি যদি নয়ন ভরে, এ দ্ব'টে। চোখ কর কনে কান, 

যদি, শুন্বি রে তার মধুর বুলি, বাইরের কানে আহ্ুল দেন ! 

কিসের মধু চিনি? সেষে 

গাড় প্রেমের মিশ্রি-পান। ও 

(তুই )খাবি বদি, ক'সে এটে 
বেঁধে রাখ, তোর কৃ-রসনা 



কাস্ত-বাণী ৭৩৭৩) 

পরশ-মণি পরশ করে, 

হতে যদি চাস্ রে সোনা, 

€ তবে ) বিরাগ-পক্ষাথাতে অসান়্ 

ক'রে নে' তোর চামছাখান! | 

সে ষে রাজার রাজা, তার হুলছুৰে 

যাবি যদি, নাই রে মানা; 

( তবে ) অচল হ'য়ে--শাস্ত মনে, 

সার কর্ আধার ঘরের কোণ । 

কান্ত বলে, সকল কথাই আছে আমার প্রাণে জান+, 

( আমি ) জেনে শুনে, ভেবে গুণে, ভুলে আছি, কি কাব্খানা। 1 

পরপার 

বাউলের সুর--কাহারোয়া 

ভাস। রে জীবন-তবুণী ভবের সাগরে ২ 
যাবি যদি ও-পারের সেই অভয় নগরে।। 

(যেন ) মন-মাঝি তোর দিবানিশি রয় ভালে বসে; 

(আর ) ভজন-সাধন দ্রাড়ি দু'টে। রাড মারে ক'সে। 

(তোর ) প্রেম-মাস্তলে সাধু-সঙ্গের পাল তুলে দে ভাই, 

( খইবে ১ স্থখের বাতাস, চেয়ে দেখ তোর অদৃষ্টে মেঘ নাই। 
€( ওরে ) হামেসা তুই দেখিন্ ধরম দিগদর্শনের কাটা! , 
(আর ) তাক ক'রে ভাই তালি দিস্ স্বভাবের ফুটে-ফাটী । 

(তুই ) মাঝে মাঝে দেখতে পাবি পাপ-চুম্বকের পাহাড, 

( মাঝি) টের পাবে না, টেনে নিযে জোনে মারবে আছাড । 

(ওরে ) সেইটে ভারি কঠিন বিপদ, চোখ বেখে ভাই চলিস , 
(আর ) মাঝি দাভি এক হয়ে ভাই, মুখে হরি বলিস। 

(ওরে ) এপারে তোর বাসা রে ভাই, এঁ পারে তোর বাডী ; 

€ এই ) কথাগুলো খেয়াল রেখে, জমিয়ে ছে" রে পাডি। 



কলানী 

নিলজ্জ 

বাউলের সুর- গজ খেম্টা 

আকৃডে ধরিস যাঃ কিছু, ভাই ফক্কে যায় ও 
ওবু তোব জজ্জী হয় লাতায় রে ভাষ, 

কত কি হ'ল পরদা, কিছুতেই হয় না ফয়দা, 

টুষ্কিটির সয় ন! রে ভর, দেখতে ছুখান ভযে যায়, 

এই আছে এই হাতডে পাসনে, 

তাই বলি মন, হাত্ডাস নে, 

যাহারায় আর তা চাস্ নে, 

হাড়, ষযাষ বে কাবাত বেলাতলায় 2 

অকাঁবণ টানা হৈছা, ছা'শ বাক খেশি ভেচা, 

বায়! ছ্েচ ডা কলি, কন যেন তাণকগা যা, 

যা খেল আর হয় না খেত, 

যা পেলে আত হজ না পেতে, 

তাই ফেলে দিনে বেত্তু, 

অরিস কিসে পিপাসাফি ? 

আছ ত' বেশ 

বাউলের স্র-_ গড থেম্টা 

আছ ত" ধেশ মনের গে! 
আধারে কিনা কর, আলোয় বেছাঞ্ড বুকটি ঠুকে । 

দিয়ে পোকেব মাধথান্র বাড়ি, আন্লে টাকা গাড়ি গাড়ি, 
প্রেয়সীর গয়না শা্ভী, হ'ল গেল লেঠা চুকে ! 
সমাজের নাইকো মাথা, কেউ ত আব দেরন! বাঁধা 
সবি টের পাবে দাদা, সে রাখছে বেবাক ট্রকে ; 



কাস্ত-বাণী ১০৫ 

যত যা কনে পেলে, সেইখানে সব উঠবে ঠেলে, 

তুমি ত। টের কি পেলে, 

নাম উঠেছে যে 18150169০০৮? 

কে কালে কাব্বে মানা 2 অমনি প্রায় ষোল আনা, 

ভিক্ষে পেছোলের ছানা], ভাল জালষের মুখে । 

7৬ খুশ "ডাকাত প্ুলগনা, মদ গাঁজা ভাক্ষ বাবর জনা 

এপ এজ বুঝলে সে দিল, 

শিশু কাকে শিঙ্গে ক্বাকে। 

কত বাকি 
স্পট মলার- একতভালা 

ভতুপলচচ লি রিল বেশী আব আছে নে? 

্ল্ন প্কুড, কেমন ছিলে, কেমন হালে? 
ভাল কি ফুটুলে ফল শুকনো গাঞ্ছে রে? 

তাঁগেব মত ভার ত হজ না পব্পাক, 
এম বেছে উঠছে পাকা চুলের ঝ্বাক, 

( কতক ) দাত গিষেছে পাছে, যা আছে তাও নডে, 

( হবু ) দম্বক্ষণ দিচ্ছ সকাল গ্াজে পে! 

₹৩ সাধ কবে খেয়েছ চালভাক্তা আব চিডে, 

হাপসিছ। মাস খেতে গাতেতে ছিডে, 

এখন দেখছি, চোস্), লেহ্ক, পেষ ছেলে, 

( বড ) ঘেসি না চব্ব্যের কাছে । 

চস্মণ নইলে আর ত দেখতে পাও না ভালো, 

মালুম হয় না স্পষ্ট, সবুজ, ন'ল কি কালো; 



কল্যাণী 

ছু'চার ক্রোশ হাটিতে, পা দাওনি মাটিতে, 

উডে গেছ ঝড়বুষ্টির মাঝে রে। 

আব্জকে পেটের অন্থখ, কালকে মাথাধরণ 

বাতের কন্কনানি, অশের বক্ুপভা, 
অমানস পুপিমাতে, লব্ু আহার রেতে, 

ঘোর আলন্ক শ্রমের কাজে । 

কথায় কথার পত্বী-পুজেব উপর বাগে, 
নিদ্রা গেছে ক'মে তামাকে বাত জাগো, 

আছে সন্ধি কাশি, লাগা বার মাসই, 
(বড়) কষ্টের পয়সা পিচ্ছ কবিরাজে বে 

ক্রমে তলব আম্ছে তবু ভ'চ্ছে না €চতন্ত, 

বললে, বল, “ম্র্ুব আজই কিসের জনতা 2” 

হায় রে! দেহের মায়া করেছে “বহায়।, 
(তাই ) কাঞ্চন ফেলে মজলে কাচে। 

কাস্ত বলে, দিন ত নাই বে ভাই জেক়াদা, 

যমের বাড়ী থেকে আসছে লাল পেক়াদা, 

( এই ) পৌছায আর কি একস, ধবে আব কি ঠেসে» 

পাচ ভূতের এই বোঝা, মিশায় পাচে বে। 

আর কেন 

ঝিকিট--গভ থেম্টা। 

পার হ'লি পঞ্চাশের কোঠি। । 

আর ছুদিন বাদে মন নে আমার, 



কাক্তবাণী ৬৩৩ 

ফুল ঝরে যাবে, থাকবে বোটা? । 

তুই, আশার ধসে দিন হারালি, 

বশ ভুল ন। লিপু ছন্টা; 

ম্ডোক, ভিতর অমলিন, বাইব্রে টিকি, 

মালার থলে তিলক ফোটা ॥ 

লোক কর তোর স্ুক্ছ বুদ্ধি, 

দেখ রে শ্তোল দালান কোঠং , 

তুই, দিনের বেপা ন্ইলি ঘুমে, 
আমি বলি ততোন বুদ্ধি মোটা । 

তুই, পাকা চুলে করিস টেরি, 
যখন বাধতে হয় বে জটা, 

তুই, পাণ ছেঁচে খাস্, হাক বে দশা, 

পঙ্ডে গেছে দক্ত ক'টা | 

তোর খা এষা পান্না ঢের হযেছে, 

এখন পারের কডি জোট , 

কান্ত বেল, সব ফেলে দিয়ে, 

তুলে নে কস্ছল আর «লাটা। ! 

এখনও 

বাউলের সুর-_-আড থেস্টা। 

যমের বাড়ী নাই কোন পাজি, 

তার নাইক দ্দিন বাছাবাছ্ি £ 

সে তো! মানে না রে বারবেলা, দিকৃশূল, 
গ্রহণ্ডলো রাজ্য হ'তে ভাডিযেছে বিল্কুল, 

অমাবস্তা, জ্যতম্পশ, “ক্ছতে নস্ব পললাজি । 

মাসদক্জধা, কি ভরণী, পাপযোগ 

সে কি দেখে, কতক্ষণ কার আছে শনি ভোগ £ 



৩৮ কব্দানী 

স্টান টিকি ধবে টেনে নে যাষ, 

কিসের টিকৃটিকি হাচি? 

ভাবছ কান্ত ক'দিন থেকে তাই, 

কে ষণামাক্ক কখন এসে ধব্বে ঠিক ত নাই : 
এখননর কি রইবি কুলে হরিনাম, রে মন পাক্তি? 

বৃথা দর্প 
পাউলের হবব-আদ্ড থেম্টা। 

তুই লোকটা ত ভাবি মস্ত 

দু'শ পাব কব নাজ্রবিপ, প্র সাত তিন তস্ত। 

। ভাব বশী নয়। । 

হাজার, কি লক্ষ অধুত। 

কতদিন কগ্ছে মঙ্গুত, 

অমহ্দ ততোন পায় বেছে, 

ভালিখুব পাস্থ। 

(সেদিন) নিস তো সঙ্গে কাণা কড়ি, 

॥। যে লিন ) উঠবে প্পেতোব কেও ঘণ্দঘটি-- 

শৈগ্যা বললে তাই তো, এ খে 

সান্িপাতিক শিকার গ্রস্ত 1” 

(আপ্রবাচেনা।) 

তার ভাবি পক্ষ মাথা, 

জ্ঞানের মস্ত খাতা, 

চন্দলোকে যাবার বাস্তা 

ক'রেছিস্ গুশস্ত | 

(তুই ) লাম ক'রেছিস্ ভারি জবর, 

কটা ব্তারার রাখিস খবছ ? 
কবে, কোথায়, কোন্টার উদয় ? 



কাস্ত-বাণী ১০৯ 
কোন্টা কোথা যাচ্ছে অন্ত ? 

(বল তো দেখি?) 

ছু'দিনের জলের বিশ্ব, 

বুঝিস্ ত্তে।, অশ্ব ডিন্দ ; 

তুই আব্বার ভারি পণ্ডিত, 

খেতাব দশর্ঘ প্রস্থ | 

কাস্ক বলে, মুছে আবি, 

ভাব দেখি ব্যাপাপ্রটা কি । 

অহরকার চণ হবে, 

ধর্বি কেমন ক'রে 
উনের পর-গড বখিমট 

তারে ধব্ধি কেমন কানে ? 

সে কোথা রইল, 9 তুই বউদি কোথায় পাছে 

মলিস্ তুই বিশ্ব খুক্জে, দেখিস নে নয়ন বুজে, 
খসে তাক প্রাণেব তকাতিন, লিশুবক মৃ্ি হু হুর, 

হাই খুবে বেডাস্ পশিধিততি” 

সে যে পসে আছে কেন্দ্রিক ত , 

সাধনা বাপের পেখাষ পা? শিশিল নে, মোহেব ঘোবে । 
তফ্ষান দেখে ভবালি, ভীবে পাথর কুডালি, 

প্রাণের থলে পৃবালি পাথরকুচি দিয়ে , 
তুই ডুবলি নব সাগধ জলে” 

ধার তল 7 পবশ-মাণিক জলে , 

নিলি, মণির বদলে, উপলখণ্ড আধার-ঘরে । 



১৭টি 

গ্রহ-রহ্হ্য 

মিশ্র-৫ভরবী- জলদদ একভালা 

হক পুরে দিলে বে 

আলোকের গোলক দিয়ে, এই অস্যশূা ফাক ! 
কি বিরাট বন্দোবস্ত, ভাবতে লাগে তাক ! 

কে ধ'রে আছে ভুলে, কি ধরে আছে ঝুলে, 
পে না! স্থতো খুলে, বছর কোটি লাখ । 
ছেউ আছে চুপটি ক'রে, কোন্টা কেবল ঘোলে, 
নিমেষে যোজন জুড়ে খাচ্ছে কোটি পাক ! 

কোন্টা তীব্র-অনল, কেউ আবার শাস্ত-নীতল; 

কেউ, মাঝে মাঝে দেখা দিযে ঘটায় ভব্বপাক্ 1 
কি দিয়ে তোয়ের হ'ল কেন বা ঘুরে ম'ল, 

ডেকে আন্ জ্যোতিক্বিদে, বুঝিয়ে দিযে যাক ! 

“জ্ঞানী” দেখে বুঝবি পাছে, 
“জ্ঞানী” এক বসে আছে, 

কাষ্ত তুই বুঝবি যদি, সেই জগদ্ গুরুকে ডাক ! 

দেহাভিমান 
বাউলের সুর- গাড খেম্টা 

এই দেহটার ভিতর বাইরে ছাই য 
এতে, ভাল জিনিস একটি নাই ! 

পঙ্গ চক্ষু, নাসা তিলের ফুল! 

ঝুন্দ দত, বিশ্ব অপর, মেঘের মতন চুল, 

(কামের ) ধস্স তুরু, রন্তা উরু, 
বংসোনা, কও আর কি চাই? 



কাস্ত-বানী ১১৬ 

€ এটা তো) অস্থি, চশ্ব, মাংস, মজ্জী, মেদ, 

মু, বিষ্ট।, পিত, জ্েম্মা, ছুশন্ধিময় কেদ ? 
এটা পুতে বাখ, পুদ্িযে ফেলে, 

( না হয) 'অন্গি ফেলে দেয় রে ভাই? 
€ এর আবার ) ভ'টো একটা নয় তো সরঞ্জাম ; 
মোজা, জুতো, চশম।, সাবান কত বলব নাম ? 

প্রয়োজনের নাইক সীমা, জুটপ অসংখ্য বালাই ! 

কাস্ত বলে, একটু "ভাব, 

এই, মিছের জন্যে সত্যি গেল, এই তো হ'ল গাভ ! 

লাল যেটা, তাই সাব ভাব ন।, 

সার ভাব এই শরীরটাই ! 

অসময় 

বাউলের স্থর-__গড খেম্টা। 

এখন, মরু মাথা খুডেঃ 

তোমাৰ সকল আশ ফুরিয়ে গেল 

প”ডল বালি গুডে। 

যখন, গায়ে ছিল বল, 
ক্রোশকে ব'ল্তে বিঘত মাটি, প্রহর ব'ল্তে পল, 

এখন যষ্তি বাছা, সাত কুডেব এক কুড়ে । 

মখন, বয়স বছর ধশ, 

তখন থেকেই দু'শ বগড, জমতে লাগল রস, 
জল্দি গজায় গৌফ দ্াডী, তাই খেউবি সুরু ক্ষুরে | 
যখন, উঠল দাড়ী গৌোফ, 

বুক ফুলিয়ে বেডাতে, আর মুখে দাগংতে তোপ 

কত রাজ! উজির মাবৃতে, খেষ্টী গাইতে মিহি সবে ! 



১৭২, কলাপী 

ছিল, নিত্য নৃততন সাজ, 
স্কুলেল তেল আর সাবান ঘষা, এই ছিল তোর কাজ, 

কত জুতো, ঘড়ি, চমসা, ছড়ি, ধুতি শান্তিপুরে | 

ছিল, দেহের খাভান কি ! 
সোনার কার্তিক, নপব গঠন বসের আহারটি , 

এখন, হাড়ের উপর চামড়া আছে, 

মাংস গেছে উডে। 

ভাবতে “বাচব কত কাল, 

বুড়ো হ*গে দেখব বাবা, ধশ্ম কি জঞ্জাল ।” 

দন কাস্ত বলে ভাই, 

আগেই আমি বলেছিলাম, তখন শোন নাই । 

€ আর ) কি ফল হবে খুলে কৃতক্ষা। 
লাভ গেছে প্রত | 

মুলে ভুল 
বাউতের শব--গড থেম্টি 

মণ তুই কুল করেছিস মুলে? 

সাজে গছ বাড়তত দ্িপি, 

এখন, কেমনে ফেল্বি শিক ভুলে ? 

ভেঙ্গে সব মক্ছুত টাক, বাডীটি ততো করলি পাক, 

পছন্দের বলিহাজি যাই, শ্রী ভ।ঙ্গন-নদদির ভাঙ্গা কলে । 

ছু'টাকা আস্ত ঘখন, পয়সাটি পাখলে তখন, 

তহবিল বাত ক্রমে, বাড়ল না তোর ভুলে 

টতোর আয় দেখে মন খুরুল যাথা, 
ভুলে গেলি তৃই শেষের কথা, 
দু'হাতে লিয়ে দিলি, এখন কাদিস্ বসে সব ফুলে । 



কাসজ্-বানী ১১৩ 

ছিলি তুই ঘুমের ঘোরে, সব নিলে দু'জন চোরে, 
কেন তুই রেখেছিলি, সদর দুয়ার খুলে; 

প্রাণে, প্রথম যখন পড়ল ঢালি, কু-বাসনার পাতলা কালী, 
উঠতো রে তুললে তখন, এখন কি আর যায় রে ধুলে? 
ব্যারমের স্ভ্রপাতে, গর-রান্গি ওষুধ খেতে ; 

কুপথ্য করলি, এখন গেছে হাত পা ফুলে ; 

কান্ত বলে আকাশ জুভে, মেঘ করেছে দেখলি দূরে, 
কিবুঝে ধবুলি পাড়ি, এখন, ঝছ এল ঘন, ডোব. অকুলে ? 

পুরোহিত 
র্র--'আমন্রা বিলেত ফেরুতা ক'ভাই 1 

আমাদের, ব্যাবসা পৌরোহিত্য, 
আমরা, অতীব সবুল-চিন, 

ভিত যাহ] কি, ক্ঞানেন গোসাঞ্টী, 

€( তবে) হবি ষজ্জমান-বিস্ত । 

আমাদের, কুকি এ পৈতে গাদ্ছি, 

রোজ, যস্তে সাবানে কাচি, 

আর, তাগ'তলা চটি পেন্সন্ দিয়ে, 
ঠন্ঠনে নিয়ে আছি । 

দেখছ, আর্কফলাটি পুষ্ট, 

যত, নচ্ছার ছেলে ছুষ্ট 

কি বিষ নয়নে এঁটে দেখেছে, 

কাটতে পেলেই তুষ্ট । 

বাব, দিয়েছিল বটে টোলে, 

কিস্ত, এ অন্তস্বারের গোলে, 

“মুকুন্দ সচ্চিদানন্দ” অব." 
পণ্ডে, আসিযাছি চ'লে ! 

পড়ে, আসিক়াছি চ'লে ! 



১১টি কর্যাণী 

বযঙ্গিও, ছু ইনি সংস্কৃত কেতাব, 
তবু পশ্থতি-শিরোমণি* খেতাব, 

কিন্ত, কিছু যে সানি নে, বলে কোন্ ভেড়ে ? 
মুখের এমনি প্রতাপ ! 

আছে, আরতের একটি লিড, 

তান্বা মায়ের এত কি সি! 

আমরা, সব চেয়ে দেখি, সোপকরণ 

মিষ্টাঘ্টাই মিষি ? 
দেখ, রেখে গেছে বাপ দাদা 

এ, মস্তর গাদা গাদা, 

আনু, যেমন তেমন ক'রে আশুডাও, 

দক্ষিণা্টি তো বাধা । 

মোদের, পসার বিধবা্লে ; 

এই, &পতে টিকির বলে, 

দক্ষিণে, ভোজজনে, বেডে যুত, আর 
মস্ত, যা? বলি চলে। 

মা সকল, বামুন খাইয়ে সুখী, 
আব্ন, আমরাই কি ভোজনে ঢুকি ! 
এরই, কা অবধি পরশ্রৈপদী 

ল্রচি পান্তোয়া ঠুকি | 
এ, “সিন্দুরশোভাকরং*, 
আর, “কাশ্খপের দিবাকরং” 

মে, লম্দ্ীর অঞ্জলি দেওয়াষে, 

বলি, “দক্ষিণাবাক্য করং? | 

বড়, মজা এ ব্যাব সাটাতে, 
কত, কল্ যেমোদের কাতে। 

এ, কল লাভ, আর মন্ত্রের তদর্ঘয, 

দক্ষিপার অন্থপাতে ! 



কাস্ত-বাণী ১১৫ 

সাঝে, একপাড় থেকে ধরি, 

জন নাই যেবাচি কি মনি, 

বালী বাড়ী ছুটে ফুল ফেলে দিরে, 
ছু'শো কলীপূজেো করি ! 

পূজোর, কলসী না হ'লে মস্ত, 

কেমন হই যে বিকার গ্রস্ত ! 

পিতৃলোকে সহ কর্তাকে করি, 

একদম নরকস্থ । 

আমরা “ধশ্মদাস ছেবশশ্ম?, 

আমর, বিলিয়ে বেডাই টশ্ম 

কিন্ধ নিজের বেলার খাটি জেনে, নেই 
অকরণীয় কুকম্ম । 

দেওয়ানি হাকিম 
সুর- আমরা বিলেত ফেবুতা ক'ভাউ 1৮10. 0 ২০৬ 

দেখ, আমরা দেওয়ানী হুজুর, 

আমরা, মোট মাইনের মুজুর, 

তোমরা, দেখে নাও সবে আপন চক্ষে, 

নাম শুনেছিলে “জুজুর' 

একটু 2০5199 যোদেব স্বভাব, 
বড খাইনে কোম্মা কাবাব, 

প্রায় 5206 0০2: ০5৮ খুজে দেখ, 

নেই £90265৪এর অভাব । 

আমাদের, মানা! কারো সনে মিশতে, 

আমরা, দক্ষ কলম পিষ.তে, 
এ এগারটা থেকে, ছ টা বসে লিখি, 

কাগজ দিসে দিস্তে। 



১১৬ কল্যাণী 

আমাদের, আজ দিলে রংপুকে, 

কাল্্কে রাঁচিতে ফেলে ছুড়ে, 
দেখ, বদ্লীপ্রপাদে হ'য়ে আছি মোন্বা, 

একদম্ ভবধ্ুনে | 

আর, এই কথা খাটি জানুন, 

বে, বেশি পড়ি নে আইন-কাচ্ছন, 
প্রায় উকীলক্ে ডেকে বলি, আপনার 

নজির কি আছে আহ্ল । 

আমাদের লেখা পড়ে কান সাধ্য, 

করি 00556 বেচাত্ির শ্রান্ছ, 

ও, প্রথম অক্ষর ছাড়া আব সব 

আনমনে প্রতিপাস্য | 

যত, 1802 202515015 5350, 

আমরা ক'রে দি' হবির লুট, 

এই 2115 ০1৩8 হ'য়ে গেল, বান 

আব কি, ৩1] 9330 2০০৫ 

আর, এ, আপীল করাটা মিথ্যে, 

এদিকে, উকীল কসান বিচ্যেঃ 

আর, ওমনিকে আমরা নাসিক! ডাকায়ে 

বসে কপে দেই নিজে । 

কভু, হুডে কেই মহা তক, 
আর উকীল না হ'লে পক, 

অম্নি ভেবাচেকা খেয়ে হাল ছাড়ে, আর 
চুকে যায় উপসর্গ ৷ 

কু, উকীল আপন মনে, 

কত বকে খান প্রাশপণে ; : 
আর, ওদিকে মোদের বাস লেখা শেষ, 

কার কথা কেব! শোনে ? 



কাম্ত-বাণী ১৬৭ 

কস্ধ, সাতট। মামলা তুড়ে, 
আমরা; এক সাথে নেই জুড়ে ; 
আবু, তিনশ' সাক্ষী ব'সে বসে খায়, 

মনে সবে মাথা খুড়ে। 

আর এ, মাসকাবারের বেলা, 

আমরা খেলি এক নব খেলা, 

করি, তিন ভাক দিকে অমনি খাব্রিজ, 

যেন ডাকাতের চেলা ! 

আমাদের কাজটা অতীব সোজা, 

গুধু, মিল দিয়ে যাই গৌজা, 

এই কলমে যা” আসে ক'রে দি” বাস 

ঘাড থেকে নামে বোঝ! ! 

বাডে, বছরে বছরে মাইনে, 
সব জমা করি, কিছু খাইনে ; 

আর, কি জানি বাবা, কাল ভাল নয়, 

তাই (908155$এ যাইনে । 

ডেপুটি 
স্র-_“আমরা বিলেত ফেরুতা ক'ভাই 10. 2 8০ 

আমরা, '206৬+ কি “২ কি 5510551? 

আমরা, (02112011591 9215075এ 10917161? 

আমরা, আসামী-শশক তেডে ধরি যেন 

81০০৪-1505250 কি 913815161. 

আমরা, দেখতে ছোকক বটে, 

কিন্ধ কাজে ভারি চট পটে 

বাহ, এজলাসে বসি, মেজাজ রুক্ষ, 

চট ক'রে উঠি চ'টে। 



৯১৮৮ কঙ্গযণপী 

আমাদের বরসটা খুব বেশী নয়, 
আর এই, "হ1মবড্ডা” ভাব মেদের অগ্ি- 
সুক্ত মাংস-পেশী-মন্ঘ | 

ছু,শ তিন ধার কি প্রশস্ত ! 

দেখে কারিক়াদীগুলো আস্ক £ 

প্রায়, 03৮1] 2596325 বলে, দিযে দেই 

মধুমস্থ গলহজ্ত । 

বড়, কাজু হয়েছে ৮3212010517, 

ওহে] 1] কিকল করেছে, আ মব্রি। 

ও 0০020 ও 02005501028 20 16106 05, 

৬106 ওহে ওহ] ৫1502625, 

ক ফেলে ৪7222 ফেলে, 

আমরা, যান দফা দেই স্কে, 

সে ষে চিরতরে কেদে চলে মাস, 

আর ক নাহি ফেবে। 

আমরা, ধষমকাই যত সাক্ষী, 

বলি, নানাখিধ কটু বাকি।, 
আর, যেটা এক্াহানে খেলাপে যায় না, 

০টান্র বড়ই ভাগ্যি। 

এই কবলে আসামী পেলে, 
বড দেই না খালাস ৮91], 

আব, ঠিক জেনে, যেন তেন শ্রকানেণ, 

দিবই সেটাকে জেলে । 

আর, যদি দেখি কিছু সন্দ, 

এ, ্রমাপটা অতি অন্ব, 

তবে, আপীল-বিহীন দণ্ডে ক'রে দি 

খালাসের পথ বন্দ! 

কারণ, খালাসট? বেশী হ'লে, 

উঠেন, কর্তাটি ভাসি জলে, 
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আর, শান্তি ভিন্ন 0:0000102 নাই, 

কানে কানে দেন বলে। 

কিছ্ধ, হঠাৎ সাহেবের পাট? 

লেগে, বাঙালীর পিলে ফাটা-- 

কু) মোদের সুক্ষ বিচারে দেখেছ 

আসামীর জেল-খাটা ? 

আর এ, মফস্বলে গেলে, 

বেশ, বড় বড ডাল! মেলে, 

আরে, প্রীতিদান সেটা, তবু লোকে কয় 
ডিপুটীট! ঘুষ খেলে । 

আর এ, কর্তাটী ভালবেসে, 
যর্ষি কান ম'লে দেন ক'সে, 

এ, কর-কমলের কোমলতা, করি 
অনভব্য হেসে হেসে । 

এই নাপায় বিলিতি গু তে।, 

আর এই, পৃষ্ঠে বিলিতি জুতো 

একটু দৃষ্টি-কটুতা হুষ্ট হ'লেও, 

তুষ্টিময় বস্ততঃ ! 

উকীল 

হ্থর__-“আমরা বিলেত ফেবুতা কণভাই 1730. তে তি 

দেখ, আমরা জজের 10169451 

হত, 7011৩ 60550026 এ 166, 

আর, 50038556106 €০0 203 $9 8 207976591016 0100098 

€ 0100 ) ৯5 551] 6০ 0205 00181095৮ 00051- 
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দেখেও 83307058115 শিস11)য6 হতে 00005৩ 

আমরা, করেছি ৮ 52088220617 
আর, শাষলা, চাপকানে, চেন, চশমা, দাড়িতে, 
৬৮৩১ 10085 ৬৩০ 89৬৩ 250 50200০গ ! 

আমরা বাদীকেও বলি “্হালো, 
তোমার মামলা ততো 'দতি ভাল 1” 
আবার, প্রতিবাদী এলে বলি “জিতে দেবো, 
কত টাক? দেবে, ফ্যালো 1” 

ছুটে, খেয়েই কাছারী ছুটি, 
আন যা” পাই খল্সে পুঁটি, 

এ, জল কাদা-ভেঙে, যার যার মত, 

কাড়াকাড়ি ক'রে লুটি । 

দেখ, বড়ই হাঁভা”'তে “হর্সি বোস”, 

পাচ টাকার কমে নাই পর্িতোবি, 

তাই, মক্কেল, বৃদ্ধ অস্ুলি দেখায়ে ; 
উঠে এলো, ভাত্তি করি রোষ ; 

তখন, আষি শর “নিঃস্বার্থ চাকী”, 
“এস চাচা মিঞ%” ব'লে ডাকি ; 

“আবে ছ'্টাকার আমি ক'রে দেবো চাচা, 

তোষার ভাবনাটা কি ?” 

তখন, চাচাও দেখলে সস্তা, 

ন্বেখে গেল কাগব্জের বস্তা, 

চাচা, চ'লে গেলে, টাকা বাজিয়ে দেখি, 

-* বাবা এছ'টো যে দভ1! 
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ছুর্গশার কি দিব ফর্দ ? 

দেখ, হয়েছি বেহায়ার হচ্দ ; 
কাজ যত, তার ভ্রিগ্চণ উকিল, 

মক্কেল তাহার অন্ধ । 

দেখ, কেউ কারো! পানে চায় না, 
যত, কম নিতে পার “বায়ন!”, 

সেই কম কত, সে কথা তো দাদা, 
কারে! কাছে বলা যায় না! 

ধাদের বাধা ঘরে আছে মাইনে, 

তাদের বেশি ত' বল্তে চাইনে, 

তাদের, খেদিয়ে নে যায়, “বায় বায়, 

টক্ টক * চল্, ভাইনে ।” 

9397 ০০9 তে1 চিডিয়াখানা, 

হেথা, হরবোলা পাখা নান, 

কিচির মিচির কবে মাথা খায়, 

শোনে না কাহারে! মানা ; 

কেউ কদাচিৎ দেখে নজির, 

প্রায়, মারছে রাজ ও উজির, 

আর, শ্যাম ভাবিতেছে কেমনে রামের 

হানিটি কব্বিবে ক্জির ! 

আমন! একেবারে ভূবে গেছি, 

*”]153 15 0$91)019656 50৮০০2:০,” 

দিলেন ভ্জুর গালি সুমধুর, 

পকেটে কবে এনেছি! 

+ পক ভাড়াইবার শব্ধ 



৯ কল্াণী 

(০০০16, ধন্মাবভারের তাড়া, 

বাড়ীতে গিশ্ীর নখ-নাড়া, 
থতমত খাই, মাথা চুল্কাই, 
বুঝি যাঝখানে যাই মাঝ! 

উঠে পড়ে লাগ 

মিশ্র গৌরী--জলদ এক'তাল। 

তোরা, যা কিছু একটা হঃ। 

[২2 কি 91009, কি 10095, কি 913913186, 

কি ]02ট, কি 10০7811250) 91927) 

সাফ. ক'রে মাথা 21585 চা-পানে, 

ধুরে কালো অঙ্গ 815০910৩-পাবানে, 

ছুটে যা বিলেত, 10515, 09795, 

(950) 19166 ডের 50600005-00615 100 2৬ | 

ওধ চেষ্টার যদি এইটে মনে হয়) 

যে বাবার [70:5-5565 টা তত 21606 নয়, 

তবে, 500021 00 50২31 400005 2106 00 

1080০10566 ০ 10003, 

( কিশ্বা ) এ অগতির গতি 419৬" | 

আর, যর্দিই লা থাকে 12851 202100612) 

50০1 €22 9০27 1800925 ০832-৮92. 2৪ 10. 

একটু 20015960115 2-সশ্বলিত 1০5 
(কিনে ) কর একটা হববরল। 

আর '10810045? ব্যাপারটা না হ'লে পঞ্জন্দ, 

স্থানাফতরে গিয়ে করুগে যা” আনন্দ, 

এয়ার বন্ধু নিয়ে, বাসে যার্জাকিয়ে 

(আর ) ক'সে রলে টান জজ, 
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দেখ, না, কুমারিক1 হ'তে স্থদূর হিমাব্ডি, 

ছেস্ছে ফেলে দেশ লক্ষ লক্ষ পানি, 

আর কিছু না হয়, গেছে যীশুর জয়, 

€ একটা ) মেম বিদ্বের যো করে ল” | 

আনো এক উপায়ে হতে পাবে যশ, 

একটা নূতন হবে, অর্থাৎ “দশম বস» 
বিলিতি বা? কিছু সবি 201565355 50910, 

€জজোনে ) লিখে বা 1550024 ক"! 

কান্ড বলে, একবার জাগ, তোবা জাগ,, 

ভার ত-মা'টার জন্তে উঠে পে লাগ 

বসে বিছানাত্ত, ধবুলে শিঠে বাতে, 

(দেখ না )হ'লি ভাটু ভাও। “দ'। 

কপাল দোষ 

আলেয়।-__এক তালা 

ছুভোর, বড দেকু সেক লাগে, 

দেশের কপালে মা ছুশ ঝাযাটি! 

কবে আস্বেন কট, বিলম্বে আর ফল 'ক। 

দেখ! দিলেই এখন খুচে যায় সব লেঠা । 
বিলেত থেকে এল ব্রসট কি দান্ণ ! 

বীর, কি বভৎস, হাস্য কি করুণ, 

সব কাজে ছেলেরা জিজ্ঞাসে “দক্ষণ' ; 

তর্কে পঞ্চানন, এয়ারকিতে জ্যাঠা | 

পড়ে &৯, 3, 0, 70, খায় বাঙাস আই, 
মুখে বলে, “মাইন্খি ছু! মরেষাই।” 

মায়েন্ন উপর চট, বউকে বলে “ভাই,” 

টেড়ির পাখনা মাথে, চোখে চশমা জাটা । 
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মায়ের খত কেবল গধোমনভাড়া পাবেন, 

01৫ 201০ বাপ টা বসে ব'সে খাবেন ; 
গিকী £ হ্যাঁন্্যা, বসে মাসোহার1 লবেন, 

ফোমল করে কভু সম্গ কি বাটনা বাটা! ? 

কল!-মূলো থেকে! মুনিগুলো ভ্রাস্ব, 
ক'রে গেছেন বত £811901058 সিদ্ধান্ত, 

ঈশ্বরের অস্ভিত্থে সন্দেহ নিতান্ত, 
প্রকাণ্ড 6০০015:5 পৌন্লিকতাট। | 

ছত্রিশ কজেতের সঙ্গে আযোদ ক'রে খাওয়া) 

(আর ) সচক্িতভাবে চতুর্দিকে চাওয়া, 
প্থৃতিরত্ধ ম'শার ভাক বাঙ্গলাতে যাওয়া, 

আর বেমালুম চম্পট । বামুনট! কি ঠ্যাটা | 
কলমাম্তে উদ্ধার করেন হিন্ু 2801013, 

ঈক্গ-বঙ্গ-মিশ্র অদ্ভুত ০0156596201, 
অক্ষ শৌচে জল নেয় ৮০০১০1০0০০৮ 

গুরুদেবট! ছু চো, পুকুত পাচ্ছি বেটা । 

উঠিয়ে দেওয়া! উচিত বিবাহ পদ্ধতি, 

সন্ধ্যা-পায়আীর হয় না সদর্থ-সঙ্গতি 

বন্তৃতা হাততালি, জাতীয় উন্নতি, 

বুঝলি না রে কান্ত, কপাপের দোষ সেটা 

বুয়ার বুদ্ধ 
মিশ্র ইমন--তেওরা 

বুয়ারে ইংরেজে, যুস্ধ বেধে গেছে, 
নিত্য আসিতেছে খবর তার ; 

আজকে এর ওয়ে গুতুলে বেছে ক'রে, 
কালকে ওরা ধরে জবর মার ! 
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ভীষণ কি তুমুল কাণ্ড গোল্মেলে ! 

আমর!করি হেথা যুক্ধ বোলছেলে ; 
তর্কে হেরে গেলে, মাথায় ঘবোল ঢেলে 

ধরিয়ে €চতন্য, কি দেশের বার ! 

কামনা ফ্োড়ে তারা, সভীনে যারে খোঁচা, 
প্রাণট1 ধা! ক'রে বেরিয়ে যায সোজা ; 
কাগব্জে পড়ি যবে এ স্ব বিবরণ, 

ধডাস্ ক'নে উঠে গ্াণটা কি কারণ ! 
চ*ম্কে উঠি বেতে দেখিয়ে কুম্মপন, 
ঘুষটি ভেঙ্গে, ভয়ে রাত কাবার | 

আমর] কোথায় আছি, লভাই কোথাক্স হয় ; 
তবু এ প্রাণে যেন সদাই ভয় হস্ত ! 

খবর গুলো যেন, কামান গোলা নিয়ে, 

কানের কাছে এসে যায় গো ফেলে দিয়ে, 

নয়ন মুদে দেখি, শোণিত নদী, এ কি! 

কে যেন ব'লে যায় 'খপবদার 1” 

সোণার খনি দিসে বল কি হবে বাবা, 

থাকলে ধডে প্রাণ, অনেকখানি পাবা 

কেন এ কাটাকাটি, পাশ বধাবধি ? 

কেন খোচাখুচি, রক্তে নদ্দানদী ? 

অনেক দেশ আছে ; প্রাণট! ষদি বাচে, 

খুচিষ্ে কেন কর সেটাকে বাসর £ 

শ্বশুর, শালী, শালা, শাশুডী, মাগ-ছেলে, 

বন্ধত মিলে যাবে গ্রাণটা বেচে গেলে 

পালিয়ে এস চালে, ও কচ দেশ ফেলে, 
ফুঃখ যাবে ক'ছিলিম তামাক খেলে, 
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চেহাবা বাবে কিরে, বেস্বোধে কাজশিক্ে, 

ভূড়িটে ষাধে বেড়ে, চমৎকার ! 

০ মৌতাত 

মিত্র খাশ্বাজ--কাওয়ালী 

হত্সি বল্ রে মন আমার 
নবন্বীপে শ্রীকফ চতস্ত অবতার ! 

এমন, বেয়াডা মৌতাতের মাতা চছিয়ে দিলে কে? 

এখন দশ বছরের ভেপো! ছেলে চশমা ধরেছে ; 

আন টেত্রি নইলে চুলের গোলায় 
যায় না মলয় হাওয়া, 

আর, রমজান চাচাব হোটেল ভিন্ন 

হন না বাছুর খাওয়া । 

হরি বল্ নে ইত্যার্ি। 

চব্বিশ ঘট] চুরুট ভিন্ন প্রাণ করে আইঢাই, 

আর, এক পেয়ালা গত্রম চ তো! ভোনে উঠেই চাই, 
পাহেবেব, খুসি ভিন্ন বিফল নাসা, চাকরী ভিন্ন প্রাণ, 
উপহারশূন্ সাগ্তাহিক আর প্রচারশুন্ত দান ! 

হবি বল্ রে ইত্যাদি। 

একটু, চুটকী ভিন্ন যায় না সময়, মদ নইলে বিরহ; 
৮০০৮৮]! ভিন্ন হাড় পাকে না, হয় না কষ্টসহ, 

গজটেক, কালে! ফিতে ৈলে, পায় না 
পোড়ার চোখে কানা । 

একটু পলাওুর সদশন্ধ ভিন্ন, হয় না মাংস বাজাহ। 
হত্সি বল্ রে ইত্যাদি । 
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মাসিকপদ্তরেআর কাটে না ছোট গল্প ছাড়া । 
আর, সাঞ্চাহিকিটে ভাল চলে গা'ল দিলে বেয়াভা ? 

একটু, সাহেব খেঁবা না হ'লে আর ভয় ন। পঙ্দোরতি 7 
সত্যাসত্য, দেখলে এখন চলে না ওকালতি | 

হবি বল্ রে ইত্যাদি । 

আদালতের কাধ্যে কেবল আমলাদের দাও খোসা ; 

আর, ভাল কাপন্ড গয়ন। ভিন্ন যায় ন গি্নীর গৌসা ; 

একবার বিলেত ঘুরে না! এলে ভাই ঘোচে না গোজজ্স 
আর গিশ্রীর ঝাট। নইচুল শক্ত হয় ন। পৃষ্টের চশ্ম | 

হরি ব্ল্ রে ইত্যাদি । 

একটু, এট, ওটা সেটা ছাড়া জমে না মজা, 

একটা, সেবাদাসী নৈলে আর ততো হয় না কৃষ্ভজা 

নাটক -দখ তে নিষেধ ক'বূলেই বাপট। হয়ে ধান বদ্; 

এখন জর ছাড়ে না বিনে একটু টাটকা 001০0902০05 

হরি বল্ বরেইত্যাি; 

বিজ্ঞাপনের চটক। ভিন্ন প্রষধ কাটে কার ! 

আর “এগ কোম্পানী" নাম না দিলে 

দোকান চলাই ভার, 

এখন ফল, ফুল, অলি, চাদ, মলয়, ভিন্ন হয় না পদ, 

দেখো, কোনও ব্যাপারে বশঃ পাবে না 

বিনে একটু যা । 

হরি বল্ রে ইত্যাদি। 

ভাল হে চৈতন্য গোসাঞ্ী জিজ্ঞাসি এক কথা 

আবার, কষ অবতারে প্রভু গরু পাবেন কোথা? 

আর গৌর-অবতারে গোসাএী, কিসে ছাইবেন খোল ! 

মৌতাতী এই কাস্তের মনে সেই বেধেছে গোল । 

হরি বল্ রে ইত্যাদি । 



২৮৮ কল্যাণী 

খিছড়া 
খাশ্াজ-_.কাওয়ালী--*মাতঃ ৫শলসতা”- সর 

ভাবি হুনাম কনেছে নিধিরাম ! 

শোন বলি গুণ-গ্রাম, 

খবরের কাগজে ক'রে ধশ্মমীমাংসা, 

€ ষভ ) মাসিকে ও সান্তাহিকে পেলে প্রশংসা, 

না বায় অন্ন পেটে, শধু শাস্ত্র ঘেটে, 
কেবল, পুকাতন্বে আছেন মত্ত হ'য়ে অবিরাম । 

স্ধবধশ্মসমন্থয়ে ছিলেন নিযুক্ত , 
কি প্রশক্ক ধশ্খপথ ক'রেছেন মুক ! 

তবহধার পিল্ধু, ক্ষ, মুসলমান, হিন্দু, 

( এবার ) সবারি পিপাসা গেল সিদ্ধ মনস্কাম। 

তিনি বলেন, হরি বল চেতন্যের মত, 

(কিন্ত ) মতি রেখো! প্রভু ষীর্তশ্রীষ্টের পদ, 
বুদ্ধের পথও মন্দ নক্ব, নানক যে সব কথা কর, 

তার, এক একটী কথার যে ভাই ভারি ভাবি দাম! 

ব্রাক্ষমতে আকারশুন্ত ব্রন্ষেতে মজ, 

(কিন্ধ ) কালী নামের নাই তুলনা, মান্েরে ভব 
(ও যা) বলেন মহস্মদ, ভাবি বেজায় তার কিম্মতত, 

খোদাতালা আল্লা? ব'লে কর ভাই সেলাম । 

€ ভব্জ ) ঝন্ধা, বিষু, মহেশ্খর মহেশ আর অরুগ্প, 

€ ভঙ্গ ) বিশ্বকর্মা, গণপতি বাস্কু, বম, বরুণ, 
€(ভজ ) দেবষ্বীদের যান, ইন্কৃর, গঞুড়, হনৃষান 

( কর ) মন্ুর, বড, সিংহ, মহিষ, পেচারে প্রশীম ! 



কাস্ত-বানী ১২৯ 

€ ভজ ) বস্যশৃঙ্গ, অষ্টাবক্র, মরীচি, ক্রু, 
€ ভজ ) পুলহ, পৌলম্ব, অন্থি-অঙ্গিরা, তু, 
€ পু্জ ) বিশ্বামিত্র, গৌতম, অনিরুদ্ধে । 

( ভজ ) শুদাম, সদাম, গুহক, নন্দী, ভূঙ্গী গুণধাম 

€ চল ) গন্বা, কাশী, বুন্দাবন, কামাখ্যা, কালীঘাট, 
( চল )ভ্রীক্ষেত্র, নৈহাটি, শ্রধাম নবদ্বীপ শ্রীপাট, 
যখন যাবে হরিছার, সেই ন্রাস্তা হয়ে পার, 

মক্কা থেকে "হজ"? করে ভাই, ফিরে] নিজগ্রাম । 

মাঝে মাঝে চার্চে যেয়ো বগলে বাইবেল , 
( একটা) সময় ক'রে কোরাণ সরিফ পঃডো খুলে দেল্, 
কু গীতাটাও দেখো আবার শিয়রে রেখো 

শান্ড্রী মশার ভ্রাহ্মধশ্ম-তত্ব তু' একখান । 

অহিংস পরম ধম্ম, খেয়ে নিরামিষ ; 

আবার গোপনে রমজানের কাছে নিল্লো ভ" এক ডিস; 

হত্রিনামের যালা', হাতে কফিব্রিয়ে। ছু'বেলা, 

সন্ধ্যা কনো নামাজ দিয়ো, কেউ হব না বাম । 

ক'বো, বাইশ রোজ একাদশী, হইয়ে সুচি, 

খেয়ে, গুকৃতানী ও ফাউলকারি, বিদ্কুট ও লরচি ; 

চাই, টিকিতে মজবুত, যেন ফোটায় থাকে যূত, 
করো, ইদ, মহরম, চডক আব দোল হইফে নিষ্ষাম । 

হুইস্কিতে তিল তুলসী করিয়ে অর্পণ, 

“জগৎ তৃপ্ত” ব'লে গিলে ক'রে! পিতার তর্পণ, 

করে কুষ্েে নিবেদন, ক'রুবে বীফ টিক ভোজন ২ 
বেখ বদনা, কমোড, কোশাধুণী, আদি সরঞ্জাম ॥ 



১৩০ কল্যাণী 

খেয়ে প্রকান্েতে আতপান্, গোপনে ফাউল ; 

খোদার নামে দরবেশ সেক হরিনামে বাউল । 

দীন কান্ত বরো ভাল, নিখির বলিহারি যাই ! 

এই অপূর্ব খিচুড়ী খেয়ে আমি তো পেলাম ! 

পিতার পত্র 

মিশ্র বিভাস-_-কাওয়ালী 

বাপা জীবন ! 

তোমার হংগলাদি না পেয়ে বিশেষ চিন্তাণিত আছি, 

হঞ্যাবাদে পত্র ভিণ কি প্রকারে বাচি ? 

মোদের দরিদ্রতার অগ্ত বড় কেলেশে দিন যায়, 

€ তাতে ) য"চ্ছ দুধের প্ররেসক্গ এবার নাইক এ দেশটায়, 

(আবার ) আধ কাঠ! ধানও এবার পেলাম নাকো ভয়ে, 
তাতে খাজনা খরচাব কডা ত"শিল ক'ল্লে ছিধপ কুখ্ে। 

আমার, পরণেন বস্তর ছিব, গ্রেহ পারি নি ছাইতে 

তাতে দিন বাতির পৌয়ই তোমার পতবের পথ চাইতে । 

তোমার গভধারিনী কান্দে কি হেল বলিয়ে, 
€ বাব! ) মা বাপকে কেন্ধেশ কি দেয়, স্থবুদ্ধি হইসে ? 
তুমি কত নেখাপড়। জান, আমর] ত মুকুক্ষ 

আন তুষি ভির্ণ বেদ্ধ বাপের কে বুঝিবে ছুঙ্কু! 
তোমান্ন কেতাব, জুতো ইঞ্ভিসিন, আন এনগেলাপের মুল্য, 
নাগে তিত্রিশ টাকা, শুনেই অত্যাপ্ঠিক মাথা ঘুরুল। 

আমার পায়ের বালাপোষ, আর তোমার মায়ের ভাপা, 

পরশু, বাধা খুয়ে, কায়কেলেশে পাঠিয়েছি পাচ টাকা? 
বাপা, অজ পত্র প্রাপ্ত মাআ পজের উত্তর দিও, 

আর যত্র, তত, খাকি সর ততবান্া নিও । 



কাস্ত-বাণী ১৩১ 

€তোষায় ) বিদেশে রাখিয়ে বাপ! সসঙ্কত থাকি, 

(আর ) গোবিন্দ চরণ ভরসা ভারেই ফেবল ভাকি। 

এন্গেলাপে কি প্রয়োজন ” পোষ্টকাটেই হবে, 
সদা যংগল বাজা দিবে, আর সাবধানেতে রবে ! 

কবে চাদমুখ দেখব ব'লে দিয়ে আছি ধন্লা, : 

নিয়ত আশিববাদক বিঞু প্রেসাদ শন্দা। 

'৮পুন্দের উত্তর 
গারে ছিছি! আমি লাজে মরি, ঘটল একি দায়! 

বভুদ্দিনের গুমর আজকে ছুটে গেছে হায় রে হায়! 

কোন্ ভাষায় লিখেছ চিঠি, 
সাপ, কি বাঙ, কি গিরগিটি, গে। ধারে খেতে চায়; 

তোযায় লেখাপড়া শিখিয়েছিল, কোন্ গুরুম”শায় ? 

তোমার মতন মুক্ধু বাবা 

£গগেয়ে প্রকাণ্ড হাবা! তার কাগুজান কোথায় ? 

যেমন আক্কেল, তেমন চিঠি, সোণা সোহাগায় | 

যেমন সে 'আখরের ছিরি, 

তেমনি মুসবিদার মুন্নিগিরি, গোঁ, দুখে হাসি পায়, 

তোমায় বাপ ব'লে পরিচয় দিতে মরি ষে লজ্জায় ! 

বিষ্যাসাগর, মদনমোহন, 

তাদের, শ্রান্ধ আর সপিগুকরণ যে, ক'রেছ বক্দার়, 

রেগে কেপে উঠছে ষে প্রাণ, কাট] দিচ্ছে গায় । 



৯১৩২ কল্যাণী 

ব্যাকরণের দফা ইতি 

তুমি না করেছ পণ্ডিতি গো, পেড়োর পাঠশালা ? 
এমন কি আত আজগুবি কাণ্ড, আছে তুনিয়ায় ? 

নিজের নামট। হয় ন! শুদ্ধ, 

বাণী কি বেজায় বিরুদ্ধ গো, €'য়েছেন তোমায়, 

তাই, লিখতে বসলে কাগজ পেনে, যুদ্ধ বেধে যায় । 

তোমার বড পয়সার খাকাতি, 

তাই পঞ্চসংখ্যায় বৌপাচাক্তি পৌছেছে হেথায় : 
আন সেই দিনই তা" ফুরিয়ে গেছে, বিলিতি বিনাষাজজ । 

এই বিংশ শতাব্দীতে, 

ছেলেন্ন পভার কেতাব দিতে, ষে চিতে বাথা পায়, 

তার জীবনের সভা জগতে কিবা আসে যায় ? 

তোমার চিঠির জালার জ'লে মি, 
একট কথ পাকে ধজি গো, পাই নে মুখ হেথা 

তোমার, বৌমার কাছে একটু একটু পড়লে ভাল হয় 

আরে, বানানের ভুল সেরে যাবে, 

এবার তে! দ্বরস্ত হবে, কও ক্ষতি কিবা তায় ? 

সে যে? ব্রাখাল ভাপ, বড বন্ড গঞ্ষ সে চান 

কান্ত বলে, এ মহীতে 

আর কি পারে ভার সহিতে 2 কখন বা বসে যায়! 

কি বিষম বিলিতি ভাওযা, এল এ দেশটা ! 
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পুরাতত্ববিৎ 

রাজ অশোকেরু কাটা ছিল হাতী, 

টেডিরমজেলু কটা ডিল নাতি, 

কালাপাতাতেন্র কাটা ছিলছাতি, 

এ সব কতিয়া শাভিবর, বা বিচ্যে কানেছি জাতি | 

আক্কবর কাভা কাছা দিত কি লা, 

ম্ব্রজাহানের ক'টা ছিল শীণা, 

মন্থরা ছিলেন ক্ষতণা কিবা পানা, 

5 সব করিষা বাহির, বড় বিগ কাবেছি জাহির | 

দক কাননে ছিল ক'টা গা, 

কংসের পুকুরে ছিল কিকিমাছ, 

ক বয়সে অরে মুনি ছিরছাজ, 

এ সব করিয়া খাতির, বছ বিছো কানেছি আতিবু | 

( মহন্মদ ) গজনী খেতেন কি কে তরকারী, 

সেটা জেনে ন্বাথা কত দরকারী, 

ছু'শ মাখা ছিল এক চরখারই, 

এ সব ক্রিয়া বাহিব্র বড বিছ্ে করেছি জাহির । 

ক্র গোপীগণ গাঁণিয়া বিষাদ, 

রুটি খেত, কিংবা খেত ভা'ল ভাত, 

প্রত্যহ কফোটা হ'ত অশ্রপাত, 

এ সব করিয়া বাহির, বড বিছ্যে ক'বেছি জাহির । 

ক' আঙ্গুল ছিল চাণক্যের টিকি, 

স্রাবিডেব্ ছিল ক'টা টিকটিকি, 
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গৌতখ-স্ত্রে রেশম-স্ছজে প্রভেদ কি কি, 

এ স্ব করিস বাহির, বড় বিস্কে করেছি জাতির । 

ককের বাশীতে ছিল কটা ছ্যাদ, 

দ্বিলীপের বাগানে ছিল কি নাগ্যাদ?, 

কোন্ সুখে হয়ে হয় লক্ষ্য বেধা, 

এ সব করিস বাহির, বড় বিচ্যে করেছি আহির । 

বাদস। ছুমাধ্ুন ফাটতো কিনা টেন্ডি, 

4৯165915051 খেতেন কি না 9000, 

মীবাবাই, কানে পশ্রৃত কি না টেডি, 

এ সব কৃব্িয়া বাহির, বড বিষ্ঠে করেছি জাহিব। 

পেয়েছি একটা তাম্রশাসণ 

ঞুতুর কখানা হিল কুশাসন 

কবে হয় কুশের অন্রঞ্রান্পন 

এ সব ক্রি" ধাহির। বড পিছে করেছি কাকি । 

এ মাথাটা সডই ছিল উব্বির 

বুঝিল না যত অলভ্য বর্বধ ! 

এটা আধার প্রত ততের গহ্বর 

ইতিহাসাম্মভ-পায়ীর, আমি পান*য় কারেছি বাতির 

তামাক 

৫শরবী--ক। ওয়ালী 

শ্তোমাতে যখন মঞ্জে আমার মল 

তখনি ভুবন হয় হ্ধাময় , 

কির জীব তরা'তে, আবিষঙ্ডাব ধরাতে 

এ পোড়া বাতে, টিকে পেলে হয়। 
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তুমি নিত্যবহ, সদ বর্তমান 

ভূমি চিৎ, জীবনের চৈত্তন্ক-নিঘান 

সপানস্দ, কর সদানন্দ দান, 

£ ভুমি ) প্রতাক্ষ দেবতা সকল শাহো কয় । 

আন্থবুরী, কি আল, কাছা, মিঠেকডা, 

সিশার, নম্ত, কভি, নানাকপে গড, 

রুচিতেদধে সেল, যে সন্ভি চা যেবঃ) 

সেইক্ষপে "ভাবে দাশ পদাশ্রয় । 

গডগন্ি, কি কফরাস্ঠ, ডাকা পজঙ্ঠোসে, 

হতে কিবা বন্প-আবরণে, কলে, 

ষখন লাগার টান, সাধকের প্রাণ, 

[ভোলে সংসার জলা, কত স্কণত হয়? 

বাভ-দরবারে, কাহার” মজলিলে, 

সভা-স্মিততে, তৈঠকে সালিসে, 

গল্পে, এয়ার কিতে, মাতে ও মসজিদে, 

বোমার সন্গা ত্র সকল বাতিল ইয়। 

এক ছিংলম অস্কতঃ, ভোলে উঠেই চাই, 

নইপগে হয় না কোষ, কত কণ্ট পাই, 

আব হ্ডোজলের পরবে, ঘণ্ট! খানেক ধনে 

মাপ কক্ষন, মৌতা তি, না টানলেই যে নয়। 

আন বুদ্ধির গোভায় তোমার ধোয়া দন? পৌছিলে, 
বেলোয় না ক' মুসোবিদ।, কি মুক্ষিল এ । 

19102 না জাগে, ফাকা ফাকা লাগে, 

ছেয়ালী 19:00165 এর উদ্ধান্স শক্ত হয় । 
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কান্ত বলে, প্রমাপ লও না হাতে হাতে, 

তামাক দিতে কমর করলে চাকরটাতে ; 

তাইতে হ'ল মাটি, নইলে বুঝলে শাটি, 
(এই) গানটা হয়ে উঠতে, যেমন হাতে হয় ! 

৬৮ ে রে 

বিনা মেঘে বজপাত 

মনোহরসাই- ঝাপতাল 

স্বামী--_ 

“চাহিয়া দেখ, এনেছি আজ, জড়োয়) মতিমালা . 

আব সতের ভরি, সোণার এই, মকরমুখো বালা, 

ভায়ের কান পচিশ ভদ্র, ভরের দু'টি হল গো 

পর 

“আহাতাঁ। কেবা ভাগাবতী, মাযার সমতুল গো !” 

স্বাম*-_ 

“তই সোপার সখ, ঝালরে মতি, কপিপাতা অনস্ত এ. 

আর হীরের চুড়ি, একশ ভরি, হয় নাকি পছন্দ এ? 

খোপার শোভা, সোনার ফুল এ, সেজেছে ভা'ঠী যমীনে | 

হুরী-_ 

“ আহা 1) পাণ সেজে দি মসলা দিয়ে, 

ফেলছ মোরে কিনে 1” 

স্বামী--- 

“কেমন হ'ল পয়লা-কাঠি, কাটা-বাজু, এ চঞ্জহাক্ট ? 

( আর ) হীরের সাতলহরী যালা, ঝ'ল্কে নাশে অন্ধকার ! 

জন্রির ডি, পাশী শাভী বড্ড বেলী দামী এ!” 

ত্ী--- ৃ 

“€ আহা 1 ) মুছিয়ে দেই, বদনখানি, বড্ড গেছ খামিয়ে ।” 
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স্বামী-- 
এ সব, এনেছি, বড বয়ের তরে, তোমার তরে আনি নি ! 
ও কি ও? মারে, কাছ কেন 7? ছি । রাপক+রো না মানিনি | 

০তামার সব গহন। আছে, বছ বাষেনুই নাই গো 1” 

হী 

“তায় কিল! ধর গে ধব, পন্দিয়! বুঝি যাই গো 1!” 

মিশ্র বিভাস- আনদ-কাওুয়াল) 

তার! নাম কোরুতে কোবুতে জিববাডা আমাব, 

আযক্কেপেতে গ্যাছে আআরাইযা, 

গুরু যে ক্ষি যাথ1 কৈয়া নিল কালে, 
ফেল্ছি ভন্মের মত আবাইয়া, 

বৈপ্যা বৈশ্যা কযাবোল কবুছি 'তাবা নাম, 

কি দোষ পাইয়্যা তারা চৈযা বসচ বাম ? 

শোন কের্ুপাষই, আমি যাইমু ৫, 

নিবি যদি পাও ছ্ারইয়্যা । 
তারা বৈলা যার? পাও ধইগযা থাকে, 

তার] তার কইব্য। চক্ষ মুইছ্া তাকে, 

টিকি ধইন্যা তাত সাত স্মুদ্দর পার, 
ক্যা গ্যাশেখখানে, ভাবাইয়্যা । 
ডালমতে পরক্ কইব্য। ছাখ লাম আমি 

বৈক্ষগ্যাশে পাখন বাইছ্যা বস্চ তুমি 

এত কাদ্বার লাগ চি মাখা ভাঙ্গ বাব লাগ চি. 
গাখ বার লাগ্চ তুমি দারাইয়্যা ! 
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বাঙালের বৈরাগ্য 

মিশ্র গৌরী---কাওয়ালী 

চাইবছিকৃথনে, পাগলা, তবে, ছ্ির্যা ধোবুচে পাপে, 
আযাইন মইষের সিঙ্গে গুতা মারবো, বাচাইবো বাপে « 
€( তোর ) হইয়া গ্যাচে নিঃশ্বাস বন্দ, 

মুখ ফিরাইচেন রুষ্চন্দ্র ; 

(আর ) তরে কি বাচাইয়্য! ভুলবো, হরিনামের ছাপে 

( তুই ) ত্রান্জা হইয়]1 বোস্চম তকে, 

নাইকা ডঠচস্ মানসেব রক্কে, 

( আর ) থরথরাইবা কাইপ্যা উঠঠে পিরাখিমি তর দাপে। 
€( ক' ১ আজ ক্যান পাগলা গ্চাহে আগুন ? 

পুরঃ1 হইচল্ পোনা বাইগুন ? 

€ এ ) থ্িরা বোসচে শিয়াল শগুন, 

কোন বাগ্য।ব্তার শাপে? 

বুড়ো বাঙ্গাল 

মিশ্র সিদ্ধ _-ঝাপঠাপ 

| ভাহার শ্িতায্স পক্ষের স্রীর প্রতি ] 

বাজার হুদ্ধা কিন্তা আইসা, ঢাইল্য! দিচি পায়, 
তোমার লাগে কেম্তে পাঞ্ছম, তৈয়ঠা উঠতে দায়। 
আরপি দিচি, কাহই দিচি, গাও মাজনের হাপান দিচি, 
চুল বান্দলের ফিতা দিচি, আগ কি দ্চা্ন যায় ? 
বেলোয়ারি চুরি দিচি, পাছা-পাইব্য। কাপড় দিটি, 
পিরান দিচি মজা কৈর্যা দিখার লাগ্চ গার! 
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উলের ভুত দিচি আইন্তা, কিসের ল্যাইগ্যা মনভা পাইনা ? 
ওজন ৫কর। ব্যাবাক দবিচি, পরাণ দিচি ফায় ! 

বুর1 বুরা কৈয্যা ক্যাবল, খ্যাপাইয়া ক্যান কোর্চ পাগল ? 
যখন বিয়্যা কোরুচ, ফেলবো ক্যাম্তে ! কৈষ়যা দাও আমায় ? 

বিয়ে পাগলা বুড়ো ও তাহার বাঙ্গাল চাকর 
বিভাস-- এক ভালা 

কর্তা | আমার, এমন কি বয়েলটা বেশী ? 

সত্য হ'লে কোষ্ঠী, এই যে 'আন্ছে জ্যোষ্ঠি 

এই মাসে পুর্বে আশ 

আরে না না! আমাব বিক্সে করবার কাল 

যাস্বনিকো। এখানো, আবে নন্দল'ল 1 কি বলিস * 

চাকর । করু 51 আতশো ওয়? 

হইবো, বিয়া করেনত-াতাদুক লইকার আসি । 

কী | আর দেখনা আমান »"সাবো অচঞ, 

ছেলে পিলে মানুষ কে করে ঠাই বল, 

আমি, চুলে কলপ দেবো, দাতি বাধিজে নেবে 

আবু এম্শি ক'রে হাসবো ধা মাথা হাসি । (প্রদর্শন ) 

আমপা চাম্ড গেছে ঝুলে, চোখ গেছে কোটরে, 

কোমব গেছে বেকে, বেড়াই লাঠি ধু, 
'ভা”--শক্ষার তিলক কিছু নেব ভোয়ের কানে, 

চাকর । আর যৌবন ফিরা পাইবেন, হইবেন, হইবেন মযোট্টা-খাসী | 

কষ্তা। কচি-মুখখানিতে ব্ল্বে প্রেমের বুলি, 

গয়না পেলেই আমার বক্নস ধাবে ভুলি 

ক্ষীর-নবনী দিব টাদ-মুখেতে তুলি” 
চাকর । (আর ), চরণ হ্যাবা! মব্বে। হেয় হ্বাবা-দাসী | 

কণা । আর, কথায় কথায় বদি ক'রে বসেমান, 
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পায়ের উপর প'ডে বল্বে! 'ছটে খান" 
তাতেও না ভাঙিলে, ৩)জিব &াণ্; 

চাকব । কর্তা, মামি আপনার গলায় দিয়া] দিমু ফাসী 

মলোহরসাই--গড-খেম্ট। 

যদি, কুমডোপ্প মত, চালে ধ'রে বত, 

পান্তোয়া শত শত 

আর, সরষের মত, ২'ভ মিহিদানা, 

বদিয়া বুটের মত । 
* প্রতি বিঘা বিশ মণ ক'রে ফ'ল্ত গো ), 

( আমি তুলে রাখিতাম ), (বুদে মিহিদানা গোলা বেধে, 
আমি তুলে পাখিতাম ), 

. গোল। বেধে আমি তুলে রাখিতাম, বেচভাম না তে) 
( গোর্পায় চাবি ধয়ে চবি কাছে রাখিতাম, বেচতাম ন হে) 

যছি তালের মতন হত হযানাবডা, 

ধানের মত চ'সি, 

। আমি বুনে থে দিতাম ), । ধানের মত ছড়িয়ে 

ছড়িয়ে বুনে যে দিতাম ), 

(চবি এক কাঠা দিলে, দশ মণ হ'ত বুনণে ষেদিতাম)। 

মার তরমুজ ধ্দি, প্রসগোলা হাত 

দেখে প্রাণ হত খুসি ! 

( আমি পাহারা] দিতাম ), (কুঁড়ে বেধে আমি পাহানা দিতাম ), 

(ক্ষেতে কুডে বেধে আমি পাহারা দিতাম ), 

, তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম), (বর্সেবসে) 

তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম । (সারারাত ) 

তামাক খেতাম আর পাহার। দিতাম 3 



কাস্ত-বানী ১৪১ 

€ খেঁকশিকাল আর চোর 'তাভাত।ষ, পাহার] দিতাম )। 

যেমন, সবোবর মাঝে, কলমের বনে, 

কণ্হ শত পদ্-পা1ত। 

তেমনি, ক্ষীর-সরসীতে, শত শত লি, 

যদি রেধে দিত ধ(তা! 

(আমি নেমে যে যেতাম ), (ক্ষীর-সরোবর-ঘন জলে আমি 

নেমে যে যেতাম )। € গামছা পরে নেষে ঘেফ্তোমষ ): 

€ একটু চিনি ষে নি'ভাম ), ( সেই চিনি ফেলে দিয়ে 

ক্ষীর লুচি আমি মেখে যে খেতাম ), ( আহ? মেখে যে খেতাম ! ) 

য্দিৎ বিলিতি কুম্চুড। হ'ত লেডিকেনি 

পটোলের মত পুলি, 

( আপ) পায়েসেয় গঙ্গা বয়ে যেত, পান 

কণ্ভাম ছুহাতে তুলি? । 

( আমি ডুবে যে যেতাম ) (সেই স্বধা তরঙ্গে ডুবে যে ফেতাম ), 

/ আর, বেশী কি বল্ব, গিস্রির কথা ভুলে, ডুবে যে যেতাম ) 

( আত উঠাতাম নাতে): (€ পিত্ি ডেকে ডেকে কেঁদে মরতো, 

তবু তো! উঠতান নাহে ) (শিল্পি ভাতে দব্রে করতো! টানাটানি, 
তবু উঠতাম না নে )1 

সকলি ত হবে বিজ্ঞানের বলে, 

নাতি অসম্ভব কন্ম, 

শুধু, এই খেদ, বাস্তু আগে মরে ষাবে, 

(আবু তবে না মানব জন্ম । 

(আর খেতে পাবে শা) ( কাস্ত আব খেতে পাবে না) 

(মানব জন্ম আর হবে না-- 7 

( খেতে পাবে না) : ( হয়তো, শিয়াল কি কুগ্র হবে 
আর খেতে পাবে না); (আর সবাই খাবে গো তাকিয়ে 

দেখবে, খেতে পাবে না), (ফ্যাশ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে 

প্ইবে, খেতে পাবে না); € সবাই তাড়া হুডে! ক'রে 
খেদিয়ে দেবে গো খেতে পাবে না )। 



অস্বত 

সার্থকতা 

মহাবীর শিখ এক পথ বহি" যায়, 
পথ-পার্থে কুষ্টরোগী পিয়া ধবাস়্ , 
বেদনা হতভাগ্য কত্িছে চীৎ্কাখ, 
ক্ষত-স্কান এভি” ভার পড়ে বক্তধার | 

দেখিনা বীরের মনে দয়া উপাজিজ, 

শিরক্ষাণ খুলি” তার ক্ষত বাধি দিল? 
শিরিশ্পাণ কহে, “মাথে ছিলাম নগণ্য, 

কু্ঠীর চরণে পগছে হইলাম ধন্থা 1” 

বিনয় 

বিজ্ঞ দার্শনিক এক আইল নগরে” 

ছুটিল নগরবাসী আান-পাভ-তবে , 

স্রন্দর-পন্ভীর-সুক্ধি, শাস্য দরম্মন 

কহেব্রি” সবে ভক্তি ভরে বন্দিল চরণ । 

সবে কহে, “শুনি তুমি জানী অভিশস্বঃ 
ছু' একটি তব-কথা কহ, মহাশয় 1” 

দার্শনিক বলে, “ভাই, কেন বল জ্ঞা্ী £ 
“কিছু যে জানি না আমি এই মাজ ঈ্ানি 1” 



কান্ত-বানী ১৪৩ 

একতা! 

বর্ণমালা কতে, “দেখ, সীসার অক্ষ, 

আমাদের শ্রেখে দেয় তিল ভিন্ন ঘরে । 

শক্ষের আকারে যবে মোদের সাজায়, 

অর্থযুক্ত তই ব'লে শক্তি বেছে যায় ; 

বনু শব্ধযোগে ধরি বাক্যের মাকার, 

আনে! বঙ্চি পার শক্তি, সন্দেহ কি তাত ? 

বাকো বাকো যোগ ক্রি? সাক্জায় যখন, 

গ্রন্থক্ধণপে কত জ্ঞান কত্রি বিতরণ 1” 

পরোপকার 

শদী কতু পান নাহি করে নিজ জল, 
তকুগণ নাহি খাস নিজ নিজ ফল, 

গাভী কনু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান, 

কাঠ, দদ্ধ হ'য়ে করে পরে অরদান, 

স্বর্ণ করে নিজ কপে অপরে শে।ভিত, 

বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত, 

শঙ্ড জল্মাইয়া নাহি খার অলধনে, 
সাধুর এশ্ধরষ্য শুধু পরহিত-তরে । 



58 অমৃত 

বংশগৌরব 
নীচ খংশ বালে শ্বণা কাবো না কখন, 

তান হধে) আন্মে কত অসুল্য স্তন । 

ক্ছিমান্ত পুকুন্ধের অপেয় যে জল, 

তার মাঝে ফুটে থাকে স্বুভি কমল, 

উচ্চ বংশ দেখি? ভেন ধারণা না হয়, _ 

শাহ, ধীর, হবিদ্বান্ জনমে শিশ্চষ , 

ধশিয়াদদি বটবুক্ষ, কত নাম তাল, 

জধোক্য তাঠাব ফপ,- কাকের আঙফাব !? 

বিহ্বলত।! 
তফানে পড়িয়া মাঝি হাল বদি ছাড়ে 

তার কাছে শব তরঙ্গ আগো বাডে , 

নিরাশ তইয়া বোগী শুধধ না খায়, 

দিনে দিনে প্োগ তার আনো বুদ্ধি পায় , 

সভাস্থলে ভীত হ'লে, দেখি' গুণিগণ 

বকা না তয় কু ধাক্য-নিংসরণ , 

পিরি-শিরে উঠে বি ভন্বে মাথা ঘ্বোযে, 

নিশ্চয় শিখর হ'তে নীচে যাবে পার্জে। 



ও 

কান্ছ-বাপী ১০৫ 

অসারতা 

আখাত কৰিলে কাংশ্ছে যত শব্দ তয়, 

গে তান শতাংশের একা"শও নয় 

পচুর পজব-্পত্র যে বৃক্ষে জনমে, 

বিধির-বিধানে তান ফল যার ক'মে; 

মেদ, মাংস বেডে যার দেহ স্থুল হয়, 
শ্রমসাধা কশ্দে তার শ্র্ব পরাজয় ; 
বাহিরে দেখিবে যাব বৃথা আড়ম্বর, 

অন্ধ£সার-শুন্ সেই গুণহীন নর | 

সাধু প্রকৃতি 
যত জল শুষে লয় প্রথর তপন, 

প্রতি বিন্রু বুষ্টিরপে করে প্রত্যর্পণ ; 

বাষু, তেজঃ, ক্ষিতি হ'তে বৃক্ষ বাছা! পায়, 

ফল-পজ্র-কাণুক
্ষপে 

ফিরে দিয়ে যায়? 

গাভী যে তৃপটি খায়, করে জল পান, 

তার পার হুদ্ধক্ষপে করে প্রতিদান * 

শরজদ্য সাধু বদি করেন গ্রহণ, 

জীবের ম্দল-হেতু করেন অর্পণ । 



সার 

বা কর্ণ 
নর কছে, “্গৃলিকপা, তোর আন্ম বিচে 
টিরকাল পড়ে রশটি চযপের শীতে 

বা কছে, “ভাই, কেন কছ শ্বপা? 

দেহের আমি পসিশাম কি না?” 

মেধ বলে, “লিন্ধু তথ জন বিফল, 

শিশাসার ছিত্তে মার? এক খিন্দু জল 1” 

নিদ্ধু কহে, “শিক্নিজ্দ) কর কোন্ সুখে ? 
তুষষিও পের হ'বে পড়িলে এ বুকে ।” 

উপনুক্ত বাত! 
বায়ু কহে, “দীপ, তব আমিই সঙ্ছল 1» 
দ্বীপ বলে, “যতক্ষণ না হও প্রবল 1৮ 
রা 

বলে, “অতিরিক্ত হ'লে--াণ বাস 1” 

বংনী কছে। পক্্ণ, কোনে পক্গিতৃগ্ত ফিরি 1 

সিএ মনি ।” 
বহু, “পি, কামি শুবধ-ই 1* 

€যাগী বে, “কিডিত হাজান কহ যদি ।” 



কা্ন্ধাণী 

চিজিত গানব 
অর্থ আছে, কপর্ছক নাছি কষরে ব্যস্ম ? 
বিচ্কা! আছে, কাকে! সনে কথা সাহি কয়; 
বুদ্ধি আছে, বনে খাকে- কাজ নাহি করে ; 
কপ আছে, বন্ধ খাকে পৃজেক্স ভিতকে ? 

আত্তি আছে, নাহি করে পর্-উপকার ; 
(তেজ? আছে, ঈ্গাছাইয়) দেখে অবিচার ; 
দে নর ভিন্ছিত এক ছবিক্থ খতন, 
গতি নাই, বাক্য লাই, জন. অচেতন । 

বাহ কন বা গত শক্র 
ক্ীপ বন্ত লতা এক, তি স্ছজ-কায়, 
বিশাল বঠেক্স তল্লে ভূমিতে লুটায় ! 
বট বলে, “ছায়ামন্ বাছ গুসাক্ধিয়। 

আশ্রয় দিয়াছি স্ভোয়ে। কক্ষণ] কিয়া ঃ 

নকুবা ভপদ-তাপে শুক হপ্ড দেহ।” 
লঙ্চা বলে, “ফিরে বাহু কযাদচিত গ্রেহ। 
তামার কণা মোর হ্ইক়াছ্ছে কাল, 
কের বিলা হানে আছি বিদীর্শ-কক্কাল।” 



শ6 ৮6১১] 

অথমাধন 

রাখে না নিদ্দের তবে, সব ধান কে, 

“উত্তম” বলিয়' তার খ্যাতি চরাচনে ? 

কিছু রাখে নিজ-তনে, কিছু করে গান, 

মধ্যয' সে জন, ভারে প্রচুর সম্মান । 

দান নাই, সব যেই নিজ-তরে রাখে, 
প্আখম' সে অন- সবে স্বণা করে তাকে 

নিজে নাহি ভোগ করে, না দেয় অপরে, 

বল দেখি, সেই কব কোন্ সংজ্ঞা ধরে ? 

ছুণিতের প্রত্যুত্তর 
অট্টানিক! কহে, জীর্শ কূটারেরে ভাকি”, 
“বিপদ ঘটালি, কুঁড়ে মোর কাছে থাকি? 

হঠাৎ আগুন লেগে গেলে তোর পার, 
আমারে জানাল! কড়ি, সব পুড়ে বায় । 

কুষ়ীর ককিছে, “ভায!, আমারো ধধ ভয়, 

কাছে 'সাছ, বদি ককু ভূমিকম্প 
তুষি ছুশ হবে? আমি গরীব ৮ 
চাপা পড়ে যারাধা ব্য ছু 1” 



কাস্ত-বাণী ১৪৯ 

হিংসার ফল 

পাখীর আকাশে উড়ে, দেখিয়া! হিংসার, 
পিপীলিক1 বিধাতার কাছে পাখা চাক; 

বিধাত! দিলেন পাখা, দেখ তার ফল, 

আগুনে পুড়িয়। মনে পিপীলিকণ-দল | 

মানবের গীত শুনি" ভিংসা উপজিল, 

মশক বিধির কাছে স্থকণ্ঠ মাশিল ; 
গীত্ত-শক্তি দিল বিধি ; দেখ তার ফল, 

নম করামাতে মরে মশক সকল । 

স্বাধীনতার সুখ 

বাবুই পাখীবে ভাকি”' বলিছে চড়াই, 
পুড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই ? 
আমি থাকি মহান্খে অট্টালিকা "পরে 
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে 1” 

বাবুই হাসিয়া! কহে, “সন্দেহ কি তায় ! 
কষ্ট পাই, তবু খাকি লিষ্ছের বাপাস্ব । 

পাকা! হোক্, তবু ভাই, পরের ও-বাসা ; 
নিজ হাতে গড়া মোন কাচা খর-_খাসা ৮” 



সরি স্বাধরা 

মেক তি 

ক্ষোধ বলে, “লোখ্য "ছা, ভূষি সক খল, 
তোখাব কুহকে পঞ্চি নিছাছের হজ 
পরের মাখার করি লখাড়-্জাছাত। 

পলায়ন করে,-স্পথ গু দিয়ে বাক্স 1” 

লোক কহে, “ঘ। বলিল কি তা” স্বীকার । 
কিছাপভুদি পুরাণ খান ভাপ যার, 
সেস্ডপু আক্োছে মানি” আাঙ্কা মাছি হয়-- 
দিদা মাখার লেকে প্রানে নিশ্চয় 1” 

কমা 

নৌকা! ডুবে গেল ঝড়ে ; দেখি' ভীর হ'তে 
ভীত, অবসর মাঝি সে যায় জোতে, 

ঝাপায়ে সাহসী যুব তন্ছঙে পড়িল, 
তি কষ্টে বিশরেকে উদ্ধায় বিল 1 

যাখি বলে, “পোপ ছিলে, কি দিবংতোষারে ? 

চক; সঙ হে হব, তো ঞ 

রাজি-বোশে বুবকের চুদি কাগছি” সব, 

হাকিস্কতা পলাতক বৃষ নীরব ! 



কাঝাবাদী ১৪ 

দাক্িনের পরাজক 
পিরি কছে, “সিন্ধু, তব বিশাল শস্য, 
আমার চরণে কেন লুটাইছ শিল্প ? 
এ অভয় পদে বদি লব শরণ, 
কি প্রার্থনা, কহ, আমি করিব পুরণ ।” 

সাগর হাপিয়? কহে, “আমি বত্বাকর, 

আমার কাব কিছু লাই, স্িবিবন 
তন্ধ পিড়-পিতাছ্ক্ স্ুবেছে জর নীরে, 
সে বার্থ দিতে আমি আসি ঘুরে ফিরে ।* 

মাতৃন্পেছ 

ছক্কাবিযা কহে বন্ছ, কঠোর-গঞ্জন, 

“চুর করি শিরিকুল, দস্ধ কি বন; 
মুহুর্তে সংহার আমি করি জীবগণে ; 

মম সম শক্তিশালী কে আছ সুবনে ?” 

গুনিক্যা, ধরণী ভুত কহে, পছক্ট ছেলে! 
এত শক্তি-পর্যব তুষি কোথা হ'লে পেলে ? 
ভূমি অতি উচ্ছ্ধ্থল, জান্তিক সন্তান, 
তথাপি মায়ের বুকে এস, বাছে স্থান ।” 



সফি খনি 

অভৃতের পরিহাল 
ষীন, বু, পক্ষু এক ভিক্ষা করি” খার, 
এক ছিন বিধাতার কাছে স্সস্খ চায় 1 

গদৈবযোগে এক পান্থ বান সেই পথে, 
রুঃ অস্থশিশ লয়ে পড়েন বিপঙ্গে । 

যুক্তি করি সাখধানে বীধি' লয়ে তারে, 

ভুলে দেন বাহক পঙ্গু পিঠে-ঘাড়ে । 
শক্ষু বলে, বিধি মোরে ছিল বটে ঘোড়া, 
উদ্টা করিয়া দিল,--কপাল ষে পোড়া !” 

ভাজ-সন্দ 

এক কুল ভাঙ্গে নদী, অন্য কল গড়ে » 

হৃধিত বাস্থুরে লয় উদ্ডাইয়া! ঝড়ে ॥ 
তীঝ কালকৃটে হয় শুদ্ধ রসায়ণ ; 

কাক করে কোকিলের সন্ধান পালন ? 

দংশে বটে, মধুচক্র গড়ে মধুর $ 
বঙ্জধ হানে বছি, বাতি ঢালে জলধর 
হুখ-ন্বখ-ভাল-অন্দ-জড়িত সংসার ,-£- 
খবিষিশ্র কিছু নাই হু খিধান্তার 



কাক্স্াানী ১৫৩ 

মনোরাজ্যে জড়ের নিয়ম 

পাপের টানেতে ষ্দি কোন (ও) উচ্চমাতি 

ক্রদে নিয় দিকে পাস্থ অব্যাহত গতি, 

জন্ড় জগতের চির-প্রথা-অভসারে, 
'অথঃপতনের বেগ ক্রমে তার বাছে। 

একবার নীচে যদি প'ড়ে যায় মন, 
তাবে ক্রমে উর্ধে তোল কঠিন কেমন ; 
জড় জগতের চির-প্রসিচ্ছ প্রথা 

উদ্ধমুখে তার গতি শত বাধা পাস্স। 

আপেক্ষিক তুলন। 
সত্যের সমান বল নাহি জ্িস্ভুবনে, 

সৎকাধ্য-_দানের তুল্য না হেব্রি নয়নে, 

ঈশ-সেবা-সম নাই চিত্তের শোধক, 
পরশপীড়া-তুল্য নাই সদগতি-বোধক, 

পর-উপকার-সম পুণা লাহি আর, 

পক্ষপাত-তুল্য আব নাহি অবিচার, 

গ্বাস্থ্য-কীনতার সম হঃখ কিছু নাই, 

অবাধ্য পুত্রের সম নাহিক বালাই । 



০০০০৪ 

অফিশশরিচের ক্ষ, 
সঙ্গা বেই বান কৰে চত্ছনের বালে, 

চন্দনেরে সে জন ইন্ধগ-্রুল্য গলে । 
যাহার বসতি পৃত ভাগীর পীরে 
তার কাছে তে নাই ফুলস্গাদ। নী । 

কুগেক্ি উত্তরে যেই লদ করে বাস, 
ভান কাছে লোপ পায় পুদ্পেহ হুবাস। 

গিরি-শোদ্ধা নাহি হেরে পিরি"অধিবালী 1--- 
আক্ি-পন্িচয় লম্মানীর মান নাশী । 

পরিহটঃসের প্রতিকল 

পরিহাস-ভর়ে নর কছে, “একে জোনাকি! 

তিশির-বিনাশে চেষ্ট। করিছিল্ নাকি ? 
কি জাশ্চধ্য ! ভাগ্যে ওই আলোটুকু আছে, 

তাই তোরে দেখা যাব কস্ধকার-হাকে, 

তোর পক্ষে, সুজ জীব, এই তো! প্রচ 
তুই কি করিবি, খীটী, অন্যকার দূর 
জোনাকি খলিছে, “তারা, ফিসের 7 
তোখাম্ মেতে পো আজো! একটুও নাই!” 



উড়িয়া মেঘের দেশে চিন কত ছঃন্ছি' 
"কি কর চাতক ভাক্গা, খুলি মারো থাকি ? 

কোখায় উঠেছি, চেয়ে দেখ একবাব, 
এখানে উ্টিতে পার লাখ কি তোম্মার ?” 

চাতক ক্ষহিছে, “তবু শীত ভৃষ্টি তব; 

পদণ ভাব 'কাশ্ক কিবা ছো যানিয়া লব ॥ 

ফ্হদারি ভিজ অন্য ছাল নাহি খাই, 
তাই আছি লীজতে খেকে উত্তছুখে চাই । 

দান্কিকের শিক্ষাঙগাভ 

সিংহ বলে, “কারো! হেত, এস ছেখি কাছে, 
যুদ্ধ করে দেখি, কার কত ঘল আছ্ছে। 

ক্রমাগত দূরে থেকে ক ভাকাভা ফি: 
সন্দুখ-সমরে ভান, তর পাও আক্কি ? 

মেঘ হলে, প্কবডুয ভেবে আলিস্, নির্বোধ । 

আমার শক্ষতি কেঘ। কবে প্রতিবোধ 1 

অরে পড়িল গজ্ছ। পিংহ দূর্ছা বা) 
সাতে সতনে দেহে পাতন চাষ । 



১৬ অহ্ত 

শিক্ষা ও প্রব্বতি 
আগুন লাগিয়। গেল ত্রাহ্মণের বাড়ী । 

সর্বন্থ পুড়িয় যায়, দেখি' তাড়াতাড়ি 
প্রবেশিল বিষ্তানিধি নিজ পাঠাপারে ; 

বত্বের পাপিনিখানি ছিল একধাবে”-_ 

বাচাইল ব্যাকরণ, গেল আর সব। 

হেন কালে শুনা গেল “হায়, হাক? বব । 

বিপ্র বজে, “পুডে গেল বেদাস্তের টীক। 1” 

ব্রাক্মণী কাদিছে, “৫গল, ঠাডি আর সিকা 1" 

তুলনায় হখছঃখ 

বপিয়া নদীর তীরে, চাহি নদীপানে, 

কাধিতেছে এক নারী অবসন্ন প্রাণে ; 

পথিক জিজ্ঞাসে তারে শোকের কাবণ, 

নারী কহে, “ভবে গেছে সম্ভান-রতন 1” 

পান্থ বলে “এক ছেলে গেছে,-কাদ ডাই? 
আমার দুঃখের বার্ডা তোমারে শুনাই€- 
আট পুত্র, চাতি কল্সা ভুবেছে এ নীবে:ঃ 
আমারে গেখিয়া, মাগো, গৃহে যাও কিরে 1” 



কান্ত-বানী ১৫৭ 

হাদশ দান 

'অক্সহীনে 'অরদান, বস্ম বস্সহীনে, 

তৃষাতৃরে জলদান, ধশ্ম ধর্মদীনে, 

মুর্খ জনে বিস্ভাদান, বিপন্গে আশ্রয়, 

রোগীবে ্ীবধদান, ভদ্মার্ডে অভয়, 

গুভহীনে গুহদান, অন্ধের নয়ন, 

পীড়িতে আরোগ্যদান, শোকার্ডে সাস্বন! 
স্বার্থশূন্য হয় ঘদি এ ছাদশ দান 
্বগের দেবত। নহে দাতার সমান । 

আশ্রিভ-সৎকার 

সহন্্ আশ্রিত-লতা কহে অশ্বখ্থেরে, 

“বড় ব্যথ! পাই, তরু, তব কষ্ট হেরে ; 
আমর! দুর্বল লতা তব গলগ্রহ, 

মোদের রক্ষিতে তুমি কি বাতন! সহ ! 

রোদ, বুদ্ধি, ঝড় লও নিজের মাথায়, 

ব্যথ। ষেন নাহি ল।”গ আমাদের পায়। 

অশ্ব্খ কহিছে, “এই আশ্রিত-সৎকান্ £ 

এর থে ক্রেশ-বোধ হস্ব ন। আমার 1” 



অহ 

উদার প্রভিতশোথ 

প্রতু-ভৃত্য ছুই জনে নৌকা! বাহি' যাক়্, 
প্রবল বাতাসে তরী হ'ল মক্রপ্রাক্ঘ । 
ভার কমাইর়1 তরী স্ষক্ণ করিবারে, 
সূত্যে ফেলে দিল প্রত তরজ-মাঝারে ; 

এমনি সূুবিল নৌকা গ্রকু পড়ে জলে ; 
“ছয় নাই, আদি আছি,” ভত্য ভেকে বলে। 
লাতাখ না আানে গুতু, সক্ধ অহাতাসে, 

পৃঠে বহি' কৃত্য তারে ভীক্ষে নিয়ে আসে । 

বাণিজ্যে বলতে লক্ষ্মী 2 

গন্গা-সাগরের শ্বানে পৃপ্য-বাক্ছা করি', 
মহাষুল্য হীরকের ছআলক্কার পারি", 
নামিলেন শেঠপতী সাগরের জলে; 
অকস্মাৎ অলঙ্কার পাতে গেল তলে । 

কাদি' তেঠপত্থী কহে, “তু বত্বাকর! 
সভুষণ ফিপায়ে ফেক, বৃরশাপাপর 1 
সিদু কহে, “গিল্ধুপোতে উঠি তব স্বামী 
দুরে যাক, লব্গন্রণ ক্ষিরে দি আমি ।” 



কাস্ত-ধানী বৃ 

অটল 
এ পংলার মাকাজাল করিয়া বিদ্তার 

সাধুব ঘটাতে চাক্স চিত্তের বিকার ; 

সাধু কিন্ত নাহি ভোলে সংসার মায়ার, 

প্রকৃত পুণ্যের পথে সোজা চ'লে যায় ! 

মরু যখ! মরীচিকা-মাঙগ1 বিস্কারিয়1 

ফিতে চাস উষ্রের বিশ্রম অন্মাইয়া। 

উষ্ই কিন্ত লে বায়ার ভোলে না কখন, 
প্রকত জলের দিকে কনে সে গমন | 

কথার মুল্য 

নিতান্ত দরিদ্র এক চাষী নজ্গন 

উত্তরাধিকার-ম্থত্ছে পার বনু ধন; 
সে সংবাদ নিয়ে এল বাবহারজীবী, 

বলে, “চাষী, এত পেপি, আমারে কি ফিবি ?” 

ঢাষী বলে, স্্সন্ধকাপ ছিব নিশ্চয় 1” 

গপশলায় 'অগ্ধ কআসংশে লক্ষ মুজ! হয় । 

সবে বলে, “কি দলিল 1 কেন দিতে যাস্ ?” 

চাষী বলছে, “কথা দিয়ে ফেলিযাছি,_-ব্যস্ ! 



১৩ অন্ধত 

অসাধুর সঙ্গ 
সরল-হৃদয় এক সাধু অকপট 
হেরিস্বা, করিল মৈত্রী, এক ধূর্ত শঠ ? 
যুকি দিয়া সাধুরে বিদেশে লয়ে যায়, 
অতিথি হইল এক ধনীর বাসায় । 

নিশান করিয়। চুরি সেই ছুষ্ট শঠ 
বছ অর্থ ল'য়ে দিল গোপনে চম্পট । 
গ্ৃহন্থামী প্রাতে উঠি সাধুরে ধরিল, 
চোর বলি" ধার্ধি' কত প্রহার করিল 

পরিণতি 
নির্ভীক, শ্বাধীন-চেতা এক চিত্রকর 
আকিল শ্মশান-ভূমি--অতি ভয়ঙ্কর ] 
একটি কপাল, আর অস্থি একখানি, 
এক স্বানে দেখায়েছে তুলি দিয়া টানি? । 

হেরিয়া দেশের রাজ! বলে, “চমত্কার ! 
কিছ্ধ এটা কার অস্থি? কপাল ঝা কার ?” 
চিত্রকর যলে, “অস্থি মম কুকুয়ের। 
কপাল পিতার তব, হে মনত কুষের 1” 



টি 

কান্-বাশী ৩১১ 

ক্ষম। 
দশ বিঘা ভূ য়ে ছিল ব্দাশী মণ ধান, 
সানা বখখসনের আম! কুকের প্রাপ”৮ 
খেয়ে গেছে প্রতিবেশী গোয়ালার পক্ষ, 
ক্ষ্তগুলি পড়ে আছে, শ্মশান কি ষকু ! 

ক্ষেতের যালিক, আক গরুপ ষালিক, 

কেহই ছিল ন। বাড়ী; চাষী বলে, “ঠিক, 

আহার পাইয়া পথে, পরম সন্তোষ, 
পরদ্তো বোঝে না কিছু”-গুদের কি দোষ !” 

মাতশ্রান্ধে শিজ্জ হাতে কাঙ্জাল-বিদায় 

করিছেন মহাত্রাব্জ, প্রাচীন প্রায় 

লইয়া ছু'আনা আত চাল অন্ধ সেত, 

ঘুরিয়! তখিনী এক আসিপ্াছে ফের ! 

ছাবী ধ'রে লে যায় রাজা সম্মুখে । 
রাজা বলে, “এসেছিস খবরে কোন্ মুখে 2 

দীন কেদে বলে, “পাচ শিশু, কল্প প্যাষী 
রাজা বলে, “লক্ষ সুজা তোরে দিব আমি 1” 



১৭ 'অগ্তত 

রূপ ও গুণ 

প্রঙ্জাপতি বলে, “ধুধি, তুই শুধু সাদা, 
কেমনে বুঝিবি মোর কূপের মধ্যাদা ? 
নানা বর্ণে মোর পাখা কেমন রজিত ! 

কূপ হ'তে বিধি তোরে করেছে বঞ্চিত |” 

ফৃথী বলে, “কিন্ধ ভাই, কূপ কিছু নয়? 
গুণের আদর দেখ চিরস্থাবী কয় । 

চিরদিন গিয়ে থাকি মধুর সৌরভ, 
বংশ ক্রমে আছে মো গুণের গৌরব 1” 

উপযুক্ত কাল 
শৈশবে সছপদেশ যাহার না রোচে, 

জীবনে তাহার কু মূর্খতা না ণোচে। 

চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে ৫ণশাণে, 

কবে সেই ঠতমন্তিক ধাল্ত পেয়ে থাকে? 

সমস ছাড়িস্া দিয়! কনে পণ্ুশ্রম,, 

ফল চাহে, সেও অতি শির্বোধ॥ অধম । 

খয়া-তরী চ'লে গেলে বসে এসে তীরে, 
কিসে পার ভবে, তরী না আসিল ফিরে? 



কান্ত-বাণী 

প্রাোণিহিৎস। ও পরপীড়া 

সঙ্্যাসীরে দেখি" এক ব্রাজপুত্র কহে, 

“আহারের ক্রেশ তখ তেরি প্রাণ দে , 

মগ, মাংস, দধি, দুগ্ধ খাছ্যের প্রধান, 
তোমার কপালে কেন শাকান্রবিধান € 

স্ব্র্যাসী বলিছে, “জীবহিংসা লাতি করি, 

এ কারুণ মহ্গ্ত-মাংস-আদি পব্িহরি । 

গপোবংসে বঞ্চিযা ফারা দধি-ছুগ্ধ খায়, 

স্বার্থ তরে পর পীডা1 তাহার? ঘটাস্ব ॥৮ 

কাচের শিশি ও মেটে সর! 
শিশি বলে, “মেটে সরা” তুই শুধু মাটি, 
নিশ্ধখল আমার দেহ, ল্বচ্ছ, পরিপাটি 

অনাদরে গ্ৃহকোণে ফেলে বাতধ তোবে, 
আমারে তুলিয়া রাখে কত যস্থ ক'রে!” 

মেটে সরা কতে, “ভায়1, গর্বধ কর দুর, - 
হাত থেকে প'ভে গেলে ছু'জনাই চুর ! 

আরে! এক কথা ভাই, জেনে রেখো খাটি, 
আমি মাটি,_তোমার ও বুনিয়াদ মাটি 1” 



খআঞুভ 

কত বন্ধু 

লেখনী বলিছে দুখে ভাকি' ছুরিকাবে, 

”"কিদোব করেছি ? তৃতষি কাট যেকআমারে ? 
সহ্ব্জ ছুর্ববল আমি তব তুলনায়, 

স্ববল ছুর্বলে মারে, শোভা! নাহি পাস $* 

ছুরি হেসে কহে, “ভাই এ কেমন আরম ! 

জীবের মক্ষল-হেতু তোমান্র জনম ? 
কাধ্য উপযোগী-করি কাটিয়া ভোষায়, 
নতুবা জীবন তব বিফলে ধে যায় 1” 

অগ্রীর কৌশল 
গির্রি-শিনে বৃষ্টি পড়ি" জন্যাঘ তুষার" 
নিদাঘে পলিয়। অল হয় পুনবর্ধার । 
প্রথমে শিঝপ্ত, পরে বেগবতী। নদী * 

'সিদ্ধুবক্ষে জলরাশি ঢালে নিরিবর্ধি 

সিদ্কু-বারি বাম্প হ'য়ে তপনেয় করে, 

লিশ্খাণ কৰিছে শুন্ত জলধন্র-রে 
পেই' মেখ গিরি-শিরে পুন5 ঢাঁলে জল, 

খুরে ফিরে তাই হয়” বিধির বকীশল । 



কান্ত-বাণী ১৬৫ 

পরার্ধে আত্মত্যাগ 

শির ককে' “ছজ্ ভাই, মোর রক্ষা-তরে 

নিজে দগ্ধ হও ভীত্র তপনের করে ।” 

ছত্র বলে, “গরার্দেতে) আত্মত্যাগ-সন 

নাহি স্থথখ এ সংসারে, নাহিক ধরম 1” 

চরণ কহিছে, ছুখে ভাকি' পাছ্কারে। 

“নিজে ক্ষত হ'য়ে বন্ধু, বাচা ও আমারে £” 

পাছুক! কহিছে, “দেখ রক্ষিতে তোমায় 

নিন্জে ছিন্ন হই" কিন্ত কি আনন্দ তায়!” 

করুণাময় 

সংসারের দুঃখ, ব্যথা, বিপদের পাশে 

কাহার আদেশে শ্ুথ-শাস্টি পরকাশে ? 

তীরে ভগ বালি--ছেন প্রচণ্ড অনল, 
পাশে বহাইল কেব। প্রবাহ শীতল ? 

সিদ্কু- মাঝে দিকৃহার নাবিকের তবে 

কে রেখেছে ফ্রবতারা বসায়ে উত্তরে ? 

ভূষিষ্ঠ হবার আগে স্বন্কপ সন্তান, 
কে করেছে মাতৃস্বনে চগ্ধের বিধান ? 



আনম্দময়ী 

শিরি-মক্ষী মেনকা। 

মধুকানের স্ব--েল্ কাওয়ানলী 

ধন্ত ফালি আআ শকারক্কি ঠ 

জিজজপজ্জছনন কারে 

আম! কেনে, মা বালি ভাকে । 

ক্জিভুবন যান কোলে ছেোলে, 

প্রাধী তাবে কর কোলে, 

চরাচর যার চরণ চুমে, 

(বাণী) ভাব শিন্ে চুন্দে সাকাশে $ 

ব্রক্ষা, বিফু, অতেস্যর বাব 

চষ্ণ-ধুতলা জাজ? 

বোণী) যেবে বদলে আশ্িষ-ছন্পে 
দেস্স চপ তার আত্ায় । 

স্খাক্ুল্য প্রসাদ ফাকাব্র, 

সত্ব গন করে আহাব, 

শ্রাণী আহার যোগান তাহাব, 

নিক্জ উচ্চিষ খাওষশম্স ভাক্ে ॥ 

বার চরণে প্রণাম কনে 

সিচ্ছ সর্ধধ কাম 

(দই) নিশিলের নমস্গা করেন 
পালীনে প্রশাষ 1 



কাস্ত-বাপী 

স্বাবর, অঙ্গন ফা অধীনে, 

স্বাপী দেয় তাত পুতুল কিনে ॥ 
দ্রেহাত্মসিক!1 ভক্তি বিনে, 

এমন কানে কে পাস যাকে? 

যানে ছেক্ডে তিলাদ্ধ, না 

বাঁচে জীব-কুল ॥ 

মা ছেক্ডে সে যষাহবু বনল্লে, 

কাদিসস1 আকুল । 

ষাবু নাতে ভবের মাজা কাট, 

সে বিকিয়ে গেল মাজার তাঁটে» 

ভেবে দেখলে আক্জব বটে, 

আআ বা কে, মেখে বান্ে। 

যার চরণে জ্ঞানের বাণী 

বাণী লন দশম্ষ!, 

মেনকা সম্ছান-জ্ঞালে, 

াবে দেয় শিক্ষা 

যে মা জিভুবনেন স্কৃষণ, 

বাণী তাবে দেয় আভরপণ, 

কাস্ত কয়, ষাপ যেমন সাধন, 

তাব তেস্নি সিক্ষি মিলে শাকে । 



ানম্দষয়ী 

গৌরীর আগমন-সংবাদ 
€প্রতিবাসিনীব উত্ভি" ) 

মধুকানের হর- ঠেস্ কাওবালী 

গা তোল, গা তোল পিরিএ।ণি । 

এনেছি, যা, শুভবাবী, 

ছেখে এলাম পখে তোর জশ।নী 

কপ কানন আঙ্পা কবে, 

ছেলে দু'টি কোলে পন্ে, 

কিশোরী কেশরি-পরে, 
কোটি চক্র নিন্বি প1 ভ্থাশি | 

শব্ধ-সিল্দুরে শুথু শোভে ভীব্দ্, 
গ্মলস্কাবে কান্জ কি, সে যে আপোক-তন্র্ 

রোদে কষ্ট হবে বালে, 

মাখাব উপব আপদ চলে, 

শাখা সব শির দোলাছে, 

কচ্ছে বাতাস, পলব কাছে আনি? । 

পথের পাশে থকে থরে উঠছে ফুটে ফুল, 

€ মায়ের ১) আগমনী-মঙ্গল-গানে, 

আকুল কোকফিপ-কুল 

বত হমিই ফল ছিল গাছে, 

গায়ে এলে পায়ের কাছে, 



কান্ত-বাশী উদ১৩১ 

“মা, মাল বসলে চলসণ তলে," 

লুটছে বত মুনি, বি, জ্ঞানী । 

ছুটে এলাম, পানী মা শো, স্থুসংবাদ দিচ্জে 
মুছ নয়ন পারা, ধেরষ ধর, মা, চিতে । 

কাস্ঠ বলে, সসংবাদে 

বিবশা মেনকা কাদে 

আনন্দের সেই পৃত নীলে 

ধুয়ে যার গো প্রাপের যত গ্লানি 

নগর-সভ্জ 1 

কীগ্ধন ভাজ! হুর- _ অলদ এক তাল। 

(ক্র্খনীর্খ উচ্চারণ-ভেঙে পাঠ্য ও পেয় ) 

কনকোজ্জল-জলদ-চুন্টি- 

অপি-মন্দিত মাঝেনে, 

বীণ-মুরন্জে, পর -যক্ছল 

মধুর বাচ্চ বাজেরে | 

পেলব নব পরব দলে, 

পুর্ণ কুস্ত পাবন জলে 
কদলীতরু-তোরণতলে 

কুক্গম-মাল্য সাজেবে । 

গ্ররথিত লক্ষ কুশবা-ক্ফে 

গঠিত ইন্দ্রচাপ-সেন্কু $ 
জ্ছিত শশী, বক্ষ ছীপ 

সজ্জিত প্রতি সাবেনে | 



পট ও আনল্দময়ী 

মাত-ছরহশ-ক্রব-পান, 

আকৃল শত পরন প্রাণ, 

“মললমন্ছি € জগৎ ননি ! 

আক আআ!” বলি” লাচেষে! 

কহিছে কাস্ত মধুশিয়াসী, 
সার্থক পিত্রিনগর-বাসী য় 

জয়, আয়, শিরি-মহিধী আয়! 

অস্স, আয়, শিলিরাক্েেনে ! 

নগর-বর্ণন 
শীর্ভন ভাঙ্গা! হার- জলদ এক'ভালা 

( হন্ব-দীর্থ উচ্চান্ণ-ভেদে পাঠ্য ও পেস) 

প্রাবিত শিত্রিরাজ-নগব 

কি পুলকশ্মকরন্দে । 

দন টটিল, জলজ ফুটিল, 

আ্রমর দ্রটিল গন্দে ! 

কাত বার ঝরে শত নিঝর 

শীতল-জল-বাহী ; 

পরভূৃত-কুল আকুল, খে 
জললী-গুপ পাতি" । 

পতিল ন্সিগ্ধ মলম মন্দ, 

পিষ্চি খন্তত দেতে । 

বিগত সকল রোগ, শোক, 

হরবিত প্রতি গেছে । 
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দীন-ভবন, তূশ ভইল 
পূর্ণ, রক্জত-হেমে ; 

হ্েষ-পহিত চিত হইল 

পূর্ণ, অগৎ্-প্রেছে । 

ভোকজন, কত পান, দান, 

গীত, বাগ্ত, নৃত্য ; 

মুখর্বিত অবিরাম নপর৮- 
উৎসব নব, নিত্য | 

বঞ্চিত স্রখে, কান্ত অধম, 

প্রান্ত-জল-বালী ; 

(কব) সিদ্ষি-শবৎ্ উদ্দিবে, মিলিবে 

চরণ, ক্লুষ-নাশী । 

গোৌরীর নগর-গ্রবেশ 
বল্স্ত--আজলদ এক তালা 

কে দেখবি ছুটে আয়, 

আজ, পিত্রি-ভিবন আনন্দের তরঙ্গে ভেসে যায় ! 

এ “মা এল, মা এল, বালে, 
কেমন ব্যগ্র কোলাহলে, 

উষ্তি-পড়ি ক'রে সবাই আগে দেখতে চায় । 

নিক্ষলঙ্ক চাদের মেল! 

জ্পদনখে ক'চ্ছে খেলা, 

€খেকবাহু) এ চরণে নয়ন দিয়ে সাধ্য কাব কিবা ? 



১৭ 'আনন্দময়ী 

কি উদ্মৃক পোভায় সম, 

ফু অমল কমল বদন, 
সিদ্ধি, শৌধ্য, সোণার ছেলে অতব্ কোলে ভায় । 

কাস্ধ কয়, ভাই নপরবাসি ! 

তোদের সপ্তমীতে পৌর্ণমাসা, 
দশমীতে অমাবস্তা, তোদের পরজিকায় । 

উমাকপ্ভক রাণীর পদ-বন্দন 
মিশ্র বিভাস্-কাওয়ালী 

€বাখীর উল্কি) 

আয়, মা, কোলে আয়, 

অঞ্চলের নিধি, আয ; 

সারা বরষ পরে, মনে 

পড়েছে কি দ্বখিনী মায়? 

যেদিন থেকে হই, হা, আমি উমাহীন, 

(আমি) জাগরণে ফাপি নিশা, কাদিয়। কাটাই দিন, 
অনশনে জীবস্ম ভ তন্ুশীণ, 

(শুধু) আরে! একবার দেখে রি, 
(আমার) প্রাণ থাকে, মা, সেই আশায় । 

মা বলে ভাকিতে আর, শা, আছে কে? 

বর) কোঙার মতন হেলে ছেড়ে, 

আমার মতন বাচে কে? 

কোন্ বিধি এ নিয় বিধান ক'রেছে? 
আমার সন্বত্সবের পোষা খআশা 

তিন দিম ফুরায়ে বাক । 



কান্ড-বানী সব 

অমি একাদশী হ'তে দিন গণি গো, 

আমার অন্ধ ক'রে বাও, মা, আহার 
জ্বানয়নের অপি পে, 

ভুষি তিন দিনেখ তন্ডিৎ, ভ্বিনর়নি খে! ! 

কাম্য বলে, চতুর্থীতে 

ঈশশানী অশনি-প্রায় ? 

রাণীর খেদ 

বিিঝিট শ্াস্বাজ এক ভালা 

সবই বাক তোর সাথে ধুরে-মুছে+ 

শুধু স্বতিটুকু বুকে, যাস 

আগে ভাবিতাম সহিবে না, হায়, 

মাত শ্রালে এত সে, মা? 

লোকে কি বলিবে পাগল ভি ? 

আমি খুজি তোর চরপ-চিহ্ । 

ধন্ক এ আক্গিন!, বুকে কারে, ওই 

বাঙ্ষা-পদ্-ধুলি বহে, মা 

তিন নয়নের হকিদ্রাকাঞল 

মুত্ছে? ভূলে রাখি জুকুল-অখস্স, 

ছিণাষ্তে নিজ্রনে দেখি, আর কাদি, 

তার? কত কদ্ধা কহে, মা । 

সারাটি বর্ষ হইয়া বিকল 

এক হাতে মুছি নয়নেন জল, 

খন হাতি কৰি “সারের কান্জ, 

তক শ্বতভি কেন দক্কে, আা? 
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বল্ মা কল্যাণি। ও আনন্দমস্ষি ! 
(আমি) তোরে পেয়ে কেন নিশানন্দে রই ? 
কাস্ত বলে, বাশি, আনন্দের দিনে, 

আখিজল ভাল নহে, মা। 

কাণ্তিক ও গণেশের আদর 
'িত্তন ভাঙ্গা সুর 

(বাণীর উল্কি ) 

আয় গুহ, গণপতি, কোলে আম্ব ! 

দ্বই কোলে যে ভ্ব'ভাই শিব, 
সে খল কি আত্ম আছে গ্রাস * 

দুরের পথে আস্তে বদল শুশ্চিয়েছে ; 
(যেন) ছু+টি ন্াকাুলশশী 

ধের পাশে লুকিষেছে 

তাতে পাহাছে পথ, সিংকে আসা, 
এ কু কি দেখা যার ? 

আমি ০৩1, মা, বছর বব ব্রথ পাঠাই 

কি ভেবে যে জামাই ভোল। 

ফিরিয়ে দেয়, মা, ভাবি তাই; 
"সহ, এমন মেয়ে, এমন ছেলে, 

এষনি কারে কেউ পাঠায় ? 

এ ননীর পালে "টি চুমেো। খেতে দাও । 
এখন মাসের সাধে, আমার হাতে 

পেট ভরে ্ীর-ননী খাও ; 
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গরে ৫কলানসে যে খাবান্র কষ্ট, 

তাই চেবে মোন কাজা পা | 

গণেশ বে, চোর সব্স্বতী কণ্ে থাক্, 

কুমার নে, তোব্ ব্বান্নর বলে 

অন্ুত্র-শক্ত শঙ্কা পাক ; 

কাস্ত বলে, চিরজীবী 

শিব তবে, মা তোর কায । 

বেভাগ- একতালা। 

€লাণীর উক্তি ১ 

এ, উমা, তোর পোষা শুক তাবে 
“ম1, অ,” বালে ডাকে য় 

মুক হয়ে ছিল, নিজ হাতে কিছু 

খেতে দে, মা, পাধীটাকে । 

এ যে, মা, তোর পোষা শিষী গুলি 
নাচিছে হরষে পেখম্টি কুলি? ! 
তুই চ'লে গেলে, খোলে না কলাপ, 

নাচিয়া দেখাবে কাকে ? 

এ, উমা, তোর হরিণ, হংস 

নিয়েছিল মার ছুখের অংশ, 
(আজ) চরণের পাশে, ঘুনে নে আনে, 

(তার) মুখ-পানে চেয়ে ধাকে 

নব পল্পবে সাজে তরু-ঙগত1, 

কোথায় পেস্সেছে এত সজীবতা ? 



খ্যানস্গয়দ 

খরে খবরে কুল, খোকা খোকা বন্দ, 

খাবলত গ্রস্তি শাখে। 

পঞ্ধা, পাখা, ক্র আনন্দে মেতেছে, 

নৃতন কক্িন্া সংসার পেততগ্ছে, 
জ্ঞান দাই, ওবু তোর কথা ওর! 

কি করিস যনে সাতে ৪ 

এ কান্খাল কাস্ত বলে, শিত্রিবাণি ! 

যে দেখেছে মান চব্ণ হু'খানি, 

বিকাজেছে পান, ভুলিবে কি ভার ? 

আব ভোল। বাক মাকে ? 

পিলু--একতালা। 

(রাণীর উক্তি) 

সেউ তম্ালের ভালে, মাধবী লতানে 

গেছিলি, মা, তুলে দিযে? 
সেই স্থলশনে, ষেন ভ'জনাত 

হয়েছিল, উমা, বিষে । 

পরী সে মাধবী, এ সে তমান্স, 

ব্ড়াযে, খবুষাযে ছেল এত কাল, 
প্রত্তিপন্দ হত পর্বে সুদলে। 

কে কেখেছে সাজা ইয়ে । 

তোর নিআহাতেজে বোস? চাতেলী, বহুঙ্ছ, 

এত ছোট, তবু দিতেছে, সা, ফুল । 



২ 
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এ তোর চাপা, এ সে যৃখিক 
ফুপ-ভালি মাথে নিক্পে । 

ফল, ফুল, কিছু ছিল শা উদ্যানে. 

মনে হ'ত যেন মগ্ন তোর প্যানে ৮ 

তার আগমনে, শব জাগরণে 

দিয়েছে, মা, জাগাতয়ে ! 

কাজু বলে, প্রাণি, জেনে প্রাথ খাটি, 

বিশ্রের জীবন-মরণের কাতি 

পিপ্রি হাতে থাকে, কক মেপে লাখে, 

পু তোলে বাচাইফে । 

রাণীর স্বপ্ু-কণ। 

শ্র বিভাস-- এক তাল" 

স্প্রে পেভাম দেখ, ভ' কপালেব লেখা; 

এ যুরতি, গৌরি, ০ মুর্তি নফ । 

এ *য, কিশাস্ত, হন্দব বিশ্ব-মলোভর, 

এ কূুপে, সে কপে তুলনা কি হয? 

আকারে, আচাবে, সব রকমে ছুই 

(পু) বদন দেখে বুঝতাম, আমার উমা তুই ,-- 

এ কপ দেখে জগব্ দাড়ায় মুগ্ধ ভায়ে, 

সে কূপ দেপে পায়, মা, নিদাক্ষণ ভয় । 

কু দেখি, মা, তোর ঘোর বরণবেশ, 

দেহ কৃষ্তবণ, আলুথালু কেশ, 
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প্রলয়াগি নাচে, জিনয়ন-মাঝে, 

বিধ্বস্ত মহেশ পদতলে এয । 

কভু দেবি, মা, তুই কেশরি-উপবেে, 

দশ হাতে অপ, নৈত্য পদে পডে, 
খাক্ষা পায়ে জবা, কি কব সে শোভা । 

শন দেখসণ বসল, জয় ভয়? 

কান্ত বলে, বাশি, কর্বাকপা তার" 

কল্সান্সেতে তুমি হখজঞান ভারা, 

অলি" জান ন্বাধি, ঠিক দেখ দেখি 

অনপস্থ কর্সিণীব কূপ বিশ্বঘষ 1 

নগর-সংবা্ 

মিশ্র বিভীল- এক শ্রী 

£ খধাণীপ উষ্ঠজি ) 

শন্রদাগমনে সগরবাসিজনে 

প্রতিদিন এসে বসে পুল লো, 

নাই অন্য পার ত।, শু, তার কথ, 

পর্ন গিবি-ভবন, হস-কেপাহলে । 

কেউ ব। বলে, “মামার চিরকুণ্র ছেলে 

মা আসছেন সংবাদে নতন জীবন পেলে, 

পিল্য কান্তি তার, কি দয়া উমার । 

ব্যাধিমুক্ত ভ'ল মায়ের নামে বলে 1” 

কেউ বলে, ভাই, “আমান সানা বরধ-ভরে 

বাপ!নের গাছগুলি গিয়েছিল যাবে? 



স্টাল্ভ-বাণী ১৭৯ 

মারের আসবার কথা বোঝে কেমন কগগে 

ন্তোরা) সজীব তয়ে সাজ পলনে, 
ফুলে, ফলে 1” 

কেউ বলেত দিম এলে পাগছশ প্রুচ্রনে, 

লে খেতে তত ত্ দশম প্র ঘাতক 

লিখে গিযে আধ, জব। দিব পায়, 

তদপপ্ মায়ের চিন গলে কিনা গলে 2৮ 

কৃন্তকান্ার লণ্ুঃ ছুত তাপুলল পাটালি, 

ভতন্য111দব সাক, চাষাপ লাঙ্গল তাল 

নাল চর্ুনে, পক গে 

ব্যবপাষে নং কেকিল তুলল গে 

ক ন্ত বলে। দান চিত প্রশ্থবণ 

5এণের গণ কবরে শ্রবণ হ 

স্ললে মনন, কবে কীল্ন, 

জশন্ত আনন্দ পাবে কর ভহুজ । 

নগপর-স্ংবাদ 

স্ন্ট মলাব--একতালা 

€ শাণীর উদ্ভি ) 

লব ক্োগী উঠেছে, সব ব্যাধি ট্রটেছে, 

এ গির্রি-নগ ল রোগছহখ নাই ২ 

মা, তুই আস্বি শুনে, তোর মহিমার গুণে, 
দ্র ভশস়ে গেছে সমস্ত বালাই ॥। 
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ঘরে ঘরে শুধু আনমন্দ-উৎ্সব, 
স।য্-গান আও চত্ী-পাঠের রব, 

ভোষ, যজ্ঞ, তপ, পুজা, স্ব, জপ, 
শুধু ভধ যেখা যাই 

সত ম৬ড্ডেদ ভুলি পুবরজন 

প্রষে কোল দিয়ে আনন্দে মগন , 

খুচেছে পিষাদ, শিদ্বেষ-বিবাদ, 
বশ্ব-প্রেমে যেন সর্প ভারী, ৬ ৰস 

পণে পর্ধে দধি- ধের পসগ, 

মগনাভি শুলে পত্দে দয়, মা জাদা , 

বত ধনবান কশিত তছে দাশ 

মন্দি মুক্তা ধত চাই 

সামার মেয়ে তুমি, এদের কটি ইনি, তারি ত 

ওলা কেন «জামা লামে আন্ত প্রা ? 

কান্ত বলে, শৌবী বিজগজ্জ নল, 

মহাগমীর উষা 
ঝি ঝিট - একাতাল। 

(প্রাণীর উক্তি ) 

এক দিল বুঝবি গেল, মা গৌরি, 
অন ভ'তে প্রাণকাপছে, 

গণা দিন ধায় ফুরাইয়ে, ভা । 
কোন বিধাতাব শাপে। 



কান্ত-বাপী বর 
বক্সের কথা, তিন পিনে তারে 
«৯ মুখে, উমা, বলিল কি কে 2 
সপ কা মোর খাকে বুকভিখবে 

(ডুহ) গেছে মন্ত্রি পক্রিতাপে ॥ 

কও পলি, কভ পা ন্িয়াকি প্রাক) 

ল্েভ দিয়ে ভাবে কঠিন জডাব , 
দেখিতে দেখিতে নবমী প্রাতি 

£আর বু এতস চাতুছ। 

প্লে কো খা শ্রপী ভনযারি আতা? 

তার আধ শুধু ভ্ধখ দিছে গাঙে! , 
আমপ্রি বিশে তিন দিনে তেল, 

ক্চিলা টসদাকণ পাছে 

কান্ত বত, মাল চপ্রল্স্মবণে 
2 দি ক্র তাতেও তণলা চক্ষালে, 
ভি” দিন দেই বাধা ছাতকে, তপু 

বুদ বাণী কাছে, ভালে 

কৈলাসের ভছুঃখ-বর্ণন 

বাণীল উক্তি ) 

সাহা ন1--ঝাপতাক 

্বন্তে পাই, মাঃ হবেব ঘবে 
আন্স নাই, সে 'ভক্ষা কনে, 
সার] শ্বাতি শ্মশানে থাকে, 

ভল্ম মাখেং অজিন পর্রে। 



১৬৮৭ আনন্দময়ী 

যোপ করে, আর চাজে সিচ্ছি, 
চায় না অন হখ-সযক্ছি, 

হাডের মালা কঙ্জে দোলায়, 
সাপ রাখে, যা, জট শিলে 

ওমা, উনা।, তার কি সাভ্জা ! 

শিব শ!কি খ ভুতিপ প্লাজা € 

এত? নাকি যোগ শিখায়, আ। 

০াগিন* সজ্জা তাবে 

অস্পল-শৃ্য তুবর গত, 

ক্ষণ শল্য ০ পাব ৩৪৫5, 

৭ ঠাঁতত ) সঠীতুশগ শরবত কথা তল 

কপ বৃহ অস্রী তবু 

পঙ্ঠ লক, গিরি দিতি 

₹প গ্রিস কমন, 

০১ ০য় পুন পক্ষ ৮ 
বিনে তিলক শাগা বলে 

রাণীর অন্ুশোচন। 
£মশ্র বিতাস- ব্িক্িজালি। 

গা, শৌলরী আমার এসেছিল শাল 

ভন প্যাপ্য। ক বুচে নারদ কাত 

বোলার লোড বাত পিষে, পে 

“হামাই তুর মনন মন্তি 

শপ্রদ লা, “মতেশ কপে, রে অতুল, 

কোনব্ অভাব পাই, সংসানে সব প্রভু |” 



কাজ্ঞ-বাণী ১৮৮৩০ 

শপল দি বলত, নাই তার জাতি-কুল,_ 

শিবিব পায়ে ধাপ্লে কপ্রিতাম বিবুত 

মাধ বালে, বালি, দিছি তান জীন, 

অরুপাশ্রিশশী শ্িতের কিন ও 

গা শ্প্াাধে হল সদা পরপশাশশ, 

লিশ্পতি ৩ চিন্তা কতবন লি 

পি (জর পাতিল 2৮৭৩ 
সি 

লেক পে ক 

লুল ঠেতেপ পাছে, তিল 

£5লৃভ৯রশি তত আক্ষন্। অনল, 

মযের এজ শিদুর চিব অনাতি হত 

তাল পাপুণ লি হিললা এসে পাজি, 

শে ।পল ছাপ ভুাতুফহ সসতুল ভঞ্রালি 
এ € ক (পপ 2শতুলু তলেিদ 5 (আহি কপাল, 

্ 
৮:8৮) ৬৮ 5 শা খন ইল 

ধ. পম্ফম ৩ । 

পল পুল 5৭ তলে, 1] ছা ২ কপ রি ৩৭৮৬ ভিত 

পি ৮৯17 কন্মত ৩ জুল, পানাশি কাঙ্ছাৰ মশ 

বুঝ 2 হ পু স্পা শু 
1০ ডু চি 

. তই ছি আগত নদ হত শ্যাি 

গৌরীর প্রত্যুত্তর 
১ 

“ভাগ আর হঠক্কা 

কাব কাছে নেই, গো, 

কৈলাসেব দহুধব কাহিনি ? 



১৮৮১ আনন্দমযী 

সর দেবতার মাথার মুকুট, 
ও মা, তোমার ক্জামাই যিনি । 

এস যে উচ্চ হ'তত উচ্চ, 

ভোৌতিক সম্পদ্ কৰ্সি' তুচ্ছ, 

অক্ষা শন্দ প্রস-পানে 

বিভোর দিন-যামিনী । 

যাগ না! ক্েনে জীবপ্রা ভোতগ, 

স্থির আনন্দ আছে যোতগ, 

তাই মহাযষোপা সেজে শিজে, 

আামারে সাজ্গান যোশিন* | 

£নআাননে ভন্থ কামিং 

শামদেব বিভেে বাম, 

* ভাই ) ভৌত ভূষা দেন না মোবে, 

নিক্জে অন্জন পরেন তিনি) 

্রিজগতৎ পবিত্র কনে, 

এমনি সত্তিন ঘরে, 

কাটার মাঝে ব্াণেন ভাল), 

পুণা-ত্তোস়া লগা কিন : 

খাবানু কষ কে বলেত? 

কোথা অমন ফল ফ'লেছে গ 

কান্ক বলে, কলাসের বেল 

দধেখিস্ খেরে, ঘিষি- চিনি ! 



কাক্ত-লাণী ১৮৫ 

৮, 

ম্রঢ মজার একতাল? 

এই বিশ্বের ঈশ্বর যিনি, ভিক্ষা করেন তিন, 

চিন্তা কানে কিছু বোল, মা, এব ভাব ? 

সার ইচ্ছায় ভি হক, ক্টাক্ষে গ্রলয, 

তি ভিক্ষা করবেন, ও তই শানুর অভাব ? 

িশ্ব-অলীশ্বর্রেপ ভিক্ষা ক্র মিছে, 

লোক-শিক্ষা-তেত ভিক্ষা করেন নিজে, 

লবের অহঙ্কার চুণ করিবাত 

একী 78 জাতক্জ পন্থা, জ্ঞীতবেল পশ্রম লাভ | 

তার জামাই বান ভিক্ষা, ষে যেনা ষাপাজ, 

আপা কাকি তি পায় দিছে মাস্ক হ 

এত তা ভাতদপ্র সব, পুজা, জপ, তপ্ , 

কত তুষ্ট ভেলা মলি ভাব স্বভাব । 

একমুঙ্ছে। চাল দিবে, কৈজাসবাসি-জনে 

তার জাযষাইযেব বরে, পুন ধাহ্বে-ধশ্ে, 

সাম পিছে পাক মণি, বেলে হীরার খনি, 

বিহ্ব-পতু দিযে পায়, মাও সোনার চাপ । 

সময় বুঝিষ! জিজ্ঞাসিলে, ভোলা 

বলেন, “জ্ঞানীর পঙ্গে শাগের পন্থা খোলা ২ 

মুডি-ভিক্ষাদদান সাধারণ বিধান) 
কাস্ত বলে, দেখ, মা, দানের কি প্রভাব ! 



আনন্দমরী 

ঙ 

মিশ্র বিভাস-- একতালা 

গিরি, গৌরী আমার এলেছিল'-- সুর 

*সত। সর্ববস ধা বিছমান , 

অভাব কেমশ কবে থাকবে, আম, তার তবে? 

ভােশ ব্াল্যে ভাবের আপান, আর প্ুপাশ 

বার (বেকুব কণা পেছে এ ৩ সাপ 

এত প্রম্পব তিল কতবত আতঙ্ক, 

স্বর নযপমাণ, সকল শোঙ ব খপ 

105 যা তব তিন শটবিভ ত ীশিতিষা।ত সিল খল 

519 কমলে, মা গে? পালে জাতকুল, 
ক্লক, অলা বদ, অন্তত অমুল, 

এর জন্ম কচি কে কবে নিশাত ৪ 

বঙ্ছ। লাপুদাাদ সদ বুশ প্রি, 

(যা তাপ? উক্ষুন্ু জামা তাব কপাশক্ষ কার 

এমল জামাত তব, কার মালে করবে? 

প্বিলো তক যাপ সর্বেশাচ্চ সম্মত 

কান্ত বকে) তারা, এাণী আন্াভাপি।। 

তামাক পেছে কন্ঠাঙ্জানে মাভোরারা, 

তপকে কমা বোধে, এপ মুক্কি কে ধোনে ? 

(এইট) অধমটাকে পায়ে দিবি কিন। স্বাদ ? 



কাণ্ত-বাণা ১৮৭ 

নাগরিকগণের মহা গ্রমীপুজার উদ্যোগ 
নত জাপতাল 

( ব।ণাল জি 

প|কি0, ও সহাঙ্ীম শ্িচবও পাজকারেে, 

৮75৭ লক পু পালিশ লগ ঢা]লিও ছি পু ₹দ্বাল 

ত1ভ।ল তেসিত এ বি, 

লাজ * কঙ্ব ৩ 2 

পল এ পুতে, হা গে পথমল্য উপচালে 

পু স৪৩লে উাঃছা হাত, 

নে ঢল [০ খা।দেশ 
রী ডু 

গোশত ৬, ঈর্ঠআন ৬1৮ ঢু পি তব ঠক বালা 

চি চে ০ শস্টি ওঁ ৬ পরশ 

এটি খর্গে আছি চি বশ 7. নর প্র 2 

হ৬ ০১ কত পাতি ভষ্তধ ভ ভে ইতি 

4 ₹. ২৯ বদ তিল 
++ ইত৮৩ ভুত করল, 

[পু চিন 21 ৭.১ শাফি কাবুতশ » পু 

ছ্যবু পু দিক শি শত তত ১ ভাত 

এস 9 ৮ 2তাবি স্বভ 2 তাক 

এ তলে হত ১।আল। বং, 

একট জল পাতে দিলেও তকীতল তুলে শিস, মা, ভাতে 

হাক শা কাম” বুতমাব, ভাজি, 

আথ কাত তি অস্পরশ্থা জাতি, 

কাস গলে, মা ভাক শুনেও চি, বাবে মা রইতে পাত 



আনন্দমষ়ী 

নাগরিকগণের মহাগমীপুজ। 
জৈপৈবী -কাশয়ালী 

ক্ষ কণ্পে লক্ষ পুজা 

গুণ কবি? ঘরে দবে, 

পক্ষ লাস পপ করেন 

গারিণী, অমোদ বরে । 

“্যঃল কাল-সম্মস্থিনন, 

আজহা) শা করিলে তিছজি, 

সার্ধা কি অন্য তিপ্দি 

ক আপুপঞগ নত % 

বষ্কযার দল্ান হলে, 

“বাকা ছেলে কথা কত, 

বেকাশশাক লা পরবে 

লপাগত তশ্বহলরে 

অন্ক-পে ত্র স্পশে মাতি। 

খুলে দেন তার শাবির পাতা, 

শবণ-শ্বক্কি পেল বের 

প্রবজত পিকে শ্রবণ-বিবকে | 

কঞ্সলতা তেন এছে 

ভ্ডোট-বড-নিবিবশেষে, 
তাহ তারে দেল মুক করে, 

যেবাচেরে পায়ে ধবে। 



কান্ড-বান' ১৮১ 

চত্ুদ্দিত্কে বাছে ঢাক, 

ক্ষত কাস, ঘণ্টা, শাখ, 

“কথ শারদে, অক্ষম 9” 

ক তল ক্ক্রিশিগনে 

কক ৩ পায়েস, পুলিও পিঠে, 

কত মনা, হাতি মিচ, 

লরি, ভুল, মাল, ব্রি 

[ভাপ দিতেছে শগলত্র, সাপে 

মালের শুধু ক্ষ ছি 

ভ০৮ল অগুাবুষি 

পুস্ধদ পাচ্ছে এক আলন্দে, 

হর গন 2২ চি এ সাব্তে 

মাজে ভন নাত৮, ভাত 

খতন, শ্বাস হানা এতে 

বা ক তাল জা ি-্লততৈ 

শাস্তি কু, অংশন্দমফ 

আমি কি তোর তলে নই € 

॥ বড) ভঃখে আছ, এর আন্ত 

এক কণিকা 2, মা, মানে । 



১৯৩ আনন্গমরী 

রাণীর আনন্দ 
তৈরবী--কঝাপ ভাল 

ও মা উমা, এ আনন্দ কোথা রাখি বুল্। 

শগরে উঠেছে কি আনন্দ কোলাহল 

সবাই বলে, "এ প্রাণীমা  নাইক উমার গুণের সীষ, 

৪ যে) পায়ের ধুলো দিকে, তপে, নাশে অমঙ্গল 

এ নয়, মা, সামা মেয়ে, (তুই) ধল তাশি শর পেকে, 

(০) যে ঘরে যায়, ধনেজনে সেই ঘব্ুই উচ্তল্গ । 

লক্ষ লক্ষ মুণ্ পাত্র আবিকৃতা লক্ষ ছে, 

। « ফে) 'শক্কিরূপা ব্রহ্মমধী', বাল্ছে ভাক্তদল । 

জন্য অন্ধ ছিল কাজন, “মা, মা, বালে কাজে শক” 

উম; ঠ15 বুলিতয়ু নু দিস চাদেখ বি যি চল 

গস গৌরি? একি কন পাগল কলি এ হ্ুক্ধা শু, 

যাব শুধু চক্ষে ঠল, এমনি কষ্ম-ফল ! 

শা, ন!, উমা, দিসনে নন্বন, ভাক্গিসনে, মা, খের সপন, 

জুই আল্যাশক্কি, ভাবতে আমার চক্ষে গাসে জল । 

ন্বপ্ু যদি চনত, মা, তাবা) করিসনে, ম!, স্বপ্র-ত পি), 

আমি কন্তাতাতা হাতে নারি, আমার) এক যেয়ে সম্বল! 

কাম্য কর, এ সোলার স্বপন পেলে, কে আর 

চাক জাগরণ ; 

যদি পয়ন মুদে পাই, মা, তোবে, তাকিক়ে কিবা ফল ? 



কান্ত-বানা ১৯১ 

নবমীর সন্ধ্য। 

৯ 

নি ঝিউ--একতালা 

ভুমি মোর কামনা, তুমি আরাদন), 

সভ্য বাক্ক1 শাতি করি, মা! 

তুমি পুক্গা-ধ্যান, তমি চিন্তা ভঙাশ, 

তমে প্রাণের অপীশ্বরী, মা 

মনের জীবন যেমন শগন্ভীর জলে, 

লাযুজীবির জীবন সমীল্স গুলে, 

:৬মনি তামার মতিন, জীবন ডুকে আছে, 

€₹তামাতেউ বাণ্চি, মবি, আা। 

ফল শন্ধ তরু যেমন শোভাহীন, 

পুক্পহন উদ্যান যেমন বিমলিন, 

"মনি তোমা বিল), প্রাজব্ণী দীন, 

স্টধু ) আসার আশে প্রাণ ধরি, মা । 

বুক ফেটে যাবে, উমা, বখন যাবি, 

ভার তারে আন্প না, কু মনে ভাবি, 

-জাবে হানে ভাবা, এতই কই, তার", 

তবু এ মায়ায় পড়ি, মা । 

না মিটিল ক্ষুধা, না মিটিল তুফা, 

ঘনাইল কাপ নবমীর নিশা, 

এই ছুখ-পারাবার, কিসে হব পাব ? 

চাতে কাস্ত, পদতন্ী, মা । 



( আমার ) 

; এই 

আনন্দময়ী 

চে 

বেহাগ--একতালা। 

পোঁশযবা পিয়াস না মিটিতে, উম।, 

বছরের যতন হও অদর্শশ , 

“মা” ডাক শুনিসা, না জুডাতে হির।, 

নিস্তব্ধ হয়, মা, অভাগীর ভন । 

“কালে শিয়ে আমার না জুড়াতে বুন্ট, 

কেডে নিষে যায়, মা, বিধাতা বিমুগ্ধ, 

বছরের আগুনে ত্বতাহুতি দিষে, 

পাধাণ তয়ে, কর ১ঠকলাদে সমস । 

তাম্বার মাগধনে চাপ ভাঙে পাক, 

সখের সাথে শঙ্কা, কখন পা ভাগই । 

সাকাশ ত'তে খপি', কখন্ কৈলাদ সশ 

কৈলাদসর আকাশে সমুদিত ইন 

কান্বার এসে আমায় করুবি শঙ্কা গ 
এ৩ ভাগ্য কোথাধ গ কি কারেছি পুবা ? 

তোর শাগমনানন্দে বিপ্তের আতঙ্ক 

ভডিয়ে থাকে, ভাইতে পাতাল জালাল | 

₹৩ কি খাওয়ার, সব ভুলে যাই, 

পচ ব্যাকুল তিষা, স্বতি ভাল পাই, 

গিরি ॥ তোমায় পুজে প্রফুজ্ সবাই, 

মামার পক্ষে বিধাশ অশ্র-বন্রিষদ | 

এঁ অন্ত গেল অকক্ষণ রবি, 
নধমীন্র শশী, পাষাপের ছবি 

এ দেখা বায়, আয় কোপে আম, 

কান্ত বলে, যা, আর করিলনে বোদন । 



১৩ 

বান্ত-বাণী 
১৯৩ 

নবমী-নিশীণ 
৯ 

খান্দজ---এক তালা 

নবমী-নিশায় নগর নীরব, 

আনন্দ-সঙ্গীত থেমে “গছে সব, 

একটী পতাকা উদ্ে ন। আকাশে, 

(জে ন। মঙ্গল-শজ্খ । 

কুঠগাব্র-কর্পপা-পালন-নিবাত 

নবম শীত কি শ্ষাদ ত্রত । 

প্রিষ্ট, যলিন, "বসশ্র কত! 

ল্রগভীব কি কলঙ্ক ! 

ব্ষািদ তিণ্মর মাখাগ কাওয়া, 

মীনা একুগন আছে দাক্াইয়া, 

শাচে লা মধূত্রী, মৃক শ্যামা, শুক, 

নিশাকাশে উডে কষ্ক | 

্প্ধ বিহগ গিয়েছে কুলায়, 

শুফ কুল্বম লুটিছে ধুলায়, 
উষা-পরকাশে মা যাবে &কলাছে, 

প্রাণে প্রাণে কি আতঙ্ক ! 

আনন্দমস্রী মা নিরানন্দ কারে, 

যাবেন ভাবিতে গলিশাশ্র ঝবে, 

কাস্ত বলে, জাগে মাষের প্রসঙ্গে, 

নগববাসী-_-অসংধ্য | 



১৪৯১৪ 

(তবু) 

(আমি? 

(আনু) 

€কিন্ধ) 

(৪ মা) 

আনন্দময়ী 

হু 

পিলু-- যৎ 

তুই তো মা আমারি মেয়ে, 

জম্ম শিলি এই অঠপে, 

মনে হয়, কেউ ভ্লাসেব মত 

রেখেছে ভিন দিনেক তরে । 

০ তিনটি দিন যেই ফুরাবে, 

যাব জিনিষ সে নিয়ে যাবে, 

শতকের মত, কোকিল-শিশ 
পালন করি শিজের ঘতে। 

তুই ছাড়া নাই উপলক্ষ, 

কিছু পাই জ্ুডাতে বক্ষ, 
তুই এসে ভাকৃবি “মা? বালে, 

এই আশে, মা বাহ লামাবে। 

চির দিনে লিয়ম আুছ, 

মেষে মায়, মা. শ্বামীর কাছে, 

কোন্ মা মেছে পেধে বাখে? 

স্বামীর ঘর ততো সবাই করে 

মা পাবে তিনটে দিন খালি, 

এইটে তুই লৃঙন দেখালি ; 

এমন "অটল, নিঠর বিধান 

নাইক কোথাও চরাচবে 

আমার মনের ছুঃখে আসে কথা, 

পাস্নে, মা, প্রাণে ব্যথা ; 

কান্ত বলে, রাণীর খেদে 
আগল্সাতার অত বরে। 



কান্ত বালী ১৪১৫ 

খু 

লপিত- আ'ডাঠেক। 

আনি নিশা অবসানে, উম মোন কেলাসে যাবে ২ 

নরনারী, পশ্ুপাতী, তক্ষপতা মা হারাবে | 

কে খগ্ডামে বিধির বিধি, 

কাল ব্বাখিবে উমানিধি ? 

কাল প্রাভঃকালে, কাছের মাত, 

মহাকাল এসে জাডাবে 

০ে,সকল কথা শুনতে পাবে, 

ডমায় রাখা গুন্তব মা পে? 

প।ধাণ গলে, শিন টলে লা 

এমনি কঠিন প্রাণ । 

'জাম্তোব নাম কে রেখেছে? 

এমন নিঠির কে দেখেছে ? 

সলতে পাই, জে জংহাবর-ককী, 

তার কাছে কে দয়া পাবে? 

কত না তপল্সা ক্রি”, 

পূজেছিলাষ মেম্বরী ২ 

তাত্রি ফলে, উমা কোলে 

দিস্সেছেন বিধি । 

হায়রে, কেমন কপট দাত!, 

দেওয়া কেবল ছুতোনাতা ; 

কাস্ত ধলে, এত কষ্ট ।-- 

মেসে ভবে কে আনন চাবে ? 



১৯৬ আনন্দ ময়ী 

নবমী-নিশার শেষ ঘাম 

১, 

বেহাগ--আডাঠেকা! 

নীপ্লব অবনী, রাণী উমা কোপে? 
একান্ত বিবশা, ভাসে নয়নণজলে ! 

কল হবে যে গৌবীহ।বা।, 

কেদে কেদে হল সাবা, 

আঅভ19৮%* বণানর হুখে পাষাণ যায় গালে। 

প্রাণী ক্ষণে চাতে পৃব্বাকাশে, 

ধর থর কাত এ্রাসে, 

ক্ষণে চাত্হ মায়ানয়ীর মুখকমলে । 

ক্ষণে চেকপ ধরে বুক, 

্ষণে চু হুল সুখে, 

“আাগে। বে ছুধিনীর বছি। জাগে! ৮ বালে। 

নম্বশে পলক পদে, 

আখি দেহ-ল ঠা সত্ছে, 

তাতে অশ্রু দৃজ্িবাধা পলে পলে। 

“প্গাল উদ্ে যাবে প্রাণের পাখী, 
ভাল কারে দেখে বাশি, 

বসলে, প্রাণী কেষে লুহে ধরাতপে । 

প্রভাতে উদিলে এ্ববি, 

ধুয়ে মুছে যাবে সবই, 

স্রখ, শান্তি মায়ের সাথে যাবে চলে। 



কান্ড-বালী ১৯৭ 

বিবশ' লটায়ে ধর, 
বলে, “জগ, মা, ভুখ-পাশর। 1 

“মা” বলে ডাক, সব ফুরানে প্রভা ভালে । 

বাত পোহাজু, ম', নস্ন মেল, 

মাঃ মা পল, সমর খেল, 

শুনে রাখি, শুনবো শা তো, এ দুখে মলে 1” 

কাস্থ বলে, সব স্ট্ষিতে, 

যে জাগ্রত চিরতরে, 

০সই মা ঘুমায় মাছের বুকে, কি জলান ছলে । 

২ 

'বালেয়া তরি 

শাজি নিশ। তো না প্রভাভ ; 
পীটিত মবমে আব দিও না আঘাত । 

একবাব বোঝ ব্যথা, একবাত রাখ কথা, 
নিণ্তাস্ত শোকান্ড, হও কপস্দৃ্ি-পাত । 

পরিশ্রান্ত-ক্লেবব হে কাল ! বিশ্রাম কব, 

ক্ষপমাত্র, বেশি নহে, আক্তিকান ব্বাভ ; 

আমি তো! জানি হে সপ. অব্যাহত চক্র তব, 

আজিকার মত, গতি মন্দ কন, নাথ ! 

উত্দজ্গ নক্ষজ্প্ার্জি মলিন হযো না আক্ছি, 

প্রব হও, দীপ ষথা নিক্ষম্প, নিবাত ; 



৯০৯৮ আনন্দসয়ী 

তোমরা পশ্চিযাক্ষাশে, ঢলিলে তো। উদ আসে, 

তোমনা মলিন হ'লে, শিবে বঙ্জাঘাত । 

চিপ্রনিষ্টারের ছবি, দশমী-প্রভাত-রবি 1 

তুইও কি উদ্দিত হবি? বিধিব জহলাদ | 

কান্ত বলে, বাজমহিবি। পায় দা খাবে ফোগিসষি, 

তিন দিন সে তোমার বুকে, তবু অশ্রপাত ? 

শু 

কজ্াগ রে দাসধাসি। 

আগ রে প্ারতবাসি ! 

দেখ রে কাছে আছি, 
ফোটে যে শেল বুক । 

আক রি আয় কাছে, 

আরকি রাতি আছে 

রাজমভিযী হয়ে 

দেখেযা কত শ্থা! 

যাাবে পালি বাতল 

বছরে খুম লাই, 

যাজারর বুকে পেলো, 

নিখিল ভূলে যাই, 

যে চ'লে যাবে ভষে, 

মরণ আগে চাই! 
খিধাতা নেবে তাবে, 

চাবে না মার সুখ । 



কাল্-বাণী ১০৯০৯ 

সম্েভি কত বানু, 

নুতন এই নক, 

আমান এ স্ভা-ভখ, 

ভর্থা1পি নাকি সয়: 

প্নতি শরতে “নন, 

ক্ষভ নৃভন কয, 

আাফের প্রাণ লখে, 

বিদ্ধপ এ কৌতুক । 

ক্াগ বে শুক, লাল, 

হলি, শিখি, পেন্স ! 

মাথার লে বরে তোরা, 

মাফেলু পলনহরখু । 

ব্প্রব পডে আহে, 

কে মরি, কেলা নাতে, 

কাস্য লে, উমা 

উজল লাকা শশী, 

ভাসিছে ভিমগিবি- 

ভপ্নাকাশে বসি, 

চকিতে দশমীতে, 

নয়ন পালটিতে, 

পূর্ণগ্রাস কৰে 

সে ন্বান্ধ পঞ্চমুখ ! 



২৩৪ আনলন্দমর়ী 

ঞ 

কীন্তনের শুপ্--কাওয়ালী 

€ কগদগ্ষার জাগরণ ) 

(€ন্বাশীর উক্তি ) 

ষাষিনী হইল ভোব, 

বুকের শোণিতে মোর 

লোহিত হইবে উষাকাশ গো? 

আমাগ্র জীবন লয়ে, 

টকঙলাস সজিব তষে, 

তোমা পেকে, করিবে উল্লাস গো 

আমার নয়ন-বার্রি 

পৃরিয়া কলসী, ঝাত্রি, 

দ্বয়ারে বাখিবে সবে, 

আকঙ্ষিলাতে তুমি ঘবে, 

বান্ডাইবে চরণকমল গো । 

পঙ্িত্র মপ্রম মম 

ধরণের ভালা সম, 

তাই দিয়ে তোমারে বশ্িবে গো, 

প্রজ্ছলিত পঞ্চপ্রাণ, 

পঞ্চ্রদীপ সমাশ, 

ঘাত্রাকালে দক্ষিণে ধিবে গো । 



কান্ড-বাণী ২০১ 

আমারই নোদনঞবলি 
স্টনিবি, মা, ত্রনয্মলি 1 

বাবান্র মক্ষল-হাগি কাপে শো; 

ভ্ষিত নষ্ন হোল, 

পরের শুক্র ৫ তাবে, 

সাথে সাথে ধাবে চে চুপে গো । 

উমা, ইউ মভামাফং, 

৬শাদি বলেব জাষা।, 

বাথ আজ ১ শাতর ধবিষা গো» 

বনসব অন্তরে লি 

কর্ কালচকুহবাধ, 
নিছে পান্তা চরহল পরিয় গো । 

দশমীর প্রভাত 

পল ভাঙ্ষা সন জলুদ একাভালা 

( শ্রন্থ-লীঘ উচ্চালণ রন পাঠ্য শু গষ 

চিব্র-অকরুণ, তরুণ এ 

পরুন দিল ধীরে; 

লোভিত, নব বাগ উদ্গিল, 

পূর্বব-গগন-তীবে । 



'আনন্দমযী 

হিমপিরি-অধিবাজ-নগর 

ভিত্তি ভপল-ন্যক্ত ; 

গগনে শুখ্য। ভবলে শু; 

কম্পিত, অতি অস্ত । 

শক্তিহীন, দুর্বল হর, 
শক্তিমান চাহে । 

গৌরী-গভ-প্রাণ নগর 
অবিচ্ে হৃদয় দাকে। 

প্ুক্ষতাচল, শশ্দিতশখব, 

শঙ্কর । শিব, শাক ; 

কাল-স্দৃশ্শ ভাবি, ভীত 
গিল্রি-পুরজন, আন্ত । 

ক্ষণ- ভক্কুপ-বিষম-বিন্খ, 
পরম-পুরুস, “সঙ্গ ॥ 

বিজ্িততন্িষ, আম্মততোফ, 
চির-অকলুহ-শিক্ছ $ 

জ্দ্যোঠশ্ময়, সেহী অন, 

পর্নাদেশ প্রজ্জা : 

€ যেন ) উদ্দিল নগরে, চিন্মশিক্ষিয়, 

“অপর দঘশমী-স্যধ্য ?" 

নধন সলিলে চরণ দৌত 

করিল অচল-ন।ণী ; 

কাস্ত পিছে, কর-পার্ধবতী 

স্বনিতে মিলা ও আলি" । 



কান্ত বাণা ২৩ 

া চি ক শি ৮ কলকাতা শি পাম যদি, 

তত পু রুপ, এ মিনি 

ইউ কেন হি? ৬. এস ০ ধর 
রি স্পা সপ এ মরহুম, 

ছ্নঃ পৌনে লগে যাও নিজ ভবনে | 

“ম্পুশ |লচ [কি হি তত জমি, 

হিঅগিতপুব, বা শনেব ভুমি, 

[ত% গিবিপুকল্,। গীক্িবে লাবে আবে, 
এ গিন্ি-মহিবী শব-আকসতন । 

'মৃতাক্জদ যদি নস তব, 

শিবান্র মবণভক্, শু, ভব ? 

নাম যদি “তর”, ক্তান্তের হুংখ হক, 

শিব, করুণা কর, আত্মজনে 



আনন্দমরী 

টি, 

পিল্- ক গছতেমটা ৯ 

মা, তুমি ভাবছ মনে, 

“৫৩ কাদি, শব টলে শা,” 

চেশনি নিজেব মেসে, 

কয কে, তা কেউ বলে দ17 

তিন দিন বৃক্ষ কবে, 

আাখ, মা, নিজ ঘর, 

জশাতের কাজ ভেলুজ বাদি, 

তমার কাজে ফল ফলে ন। 

£তামারে ভালহখতে, 

ও তেখা থাক এত ১ 

একী পিব ক্রিযু নফ, 
আমায় দিয় কাজ চলে না! 

বাল্ব কি আমার কই, 

ড্র সবই নই ১ 

শরক্তিতাল তার, আমার 

ঘরে সালেল দীপ জলে ন1। 

কান্ত কমু, তব-কথ। 

ছড়ান শিব বণা তথা $ 

ন্গনলীক ন্েহের কাছে, 

এসব কথায় ভাল গলে না । 



কাল্ড-বাণী ২০৫ 

হু 

হাশ্বীর--কা ওয়ালী 

এ ভঃখতবণ ব্রাঙ্গাচরণমুগল,। 

পাই যে মা, কোটি-কল্র তপশ্যার ফল।। 

ভুমি পর যে কল্সা-জ্ঞানে, 

মঙগন উঠার বাত কা 
শটে ৪ 

&৫ আমি, তজাযাালু ও ভ ৭, ০৭68 জামাত কেবল । 

বিশ্ু-জংস বেশ ক্ান্জে। 

০) 143 হম” +ুস্থচ এ ঠ৭ শা ১ “একল ; 

ভশ্লি, তামার ছলে 

ন্্রেহে গেছ বাধা পত্ডে, 

শ্রাতত্ডে কি পালে, এ লোঃশ এক পল ? 

আমৈ ড৬পলক্ষ মন্র, 

ধু এল অগ্রযাত, 

তে দাউ, কে বলে, মাঃ বল্। 4 প্রি 85 ৬) €-্খ চে] ৩, ৰ «খে 

অন্গবোধ করা মিছে 

না বুকে দীদ, আম, শিজে, 

বাতাব অফ গেল, মোছ আখি-জল । 

কান্থ বলে, ড শনে 

পুর্ণকপ আসে মনো? 

বিরহে তন্মকীধবা হেরে সিচ্ছ-দল ! 



২৬ আনন্দময়ী 

রাণীর অভিমান 
তপবী- ক্াওয়ালী 

€ শক্ষনের প্রতি ) 

অত বুঝিতে না চাই, বুঝে কাজ কি আমার? 

রাখিধে না-নিক্ে যাণে, বুক্য়াহি সাক 

ধারেছ কি ক্ষুপ্র-বেশ ! 

পাব পা বে কপ্যিতলিশি, 

বুঝিয়1, বেধেছি বুক, ছখ নাতি আল । 

মাত্র বুতকি খাতুক ছেতল, 

ভালে দরে তুল ফোতুজ, 

ভেলে ৫লপে, কাল হা, জাপা আরে ক প্র? 

প্াতলেপু পুজি হৃগ্ম, 

ম্দযু পীিতি মন্দ, 

নিযে যান পাতি পাকে ব্য হাতাকার ॥ 

শিখ প্রয়োজনে যাবে, 

মা কেলল মিছে ভালে, 

মাত স্েহ লুগ্ধ হবে, পৃষ্ঠাঙ্ছে উমার 

কাস্ক বলে, একি ক, 

ভেখকু অন্ত কাজ নষ্ট; 

মায়ের হেকেশ্ আর হোক লা, এবার ! 



কান্ত-বালী ২০৭ 

যুগল-র 

কলের শুর কা লিয়ালী 

মালিকের চতুঙ্দেলে, যুগল-মাণিক দোলে, 
গুশহুমাহিন ন্প পরিস্য। 

শন্যে দেব হদশগণ পাসে পুষ্প বরিষণ, 
“জং হপ্র-গৌনী ৮” ধ্বনি কিয়] | 

ফিত-সরোক্ষিং- পাশে, হভেম-ক্মলিনী ভাসে, 

(মঅ।25) আক ভভ্রমপ পদে পড়িয়া । 

তজাত-কনকাচল, কর্সিতৈচ্ে ঝলমল, 

আন্দ[ কিনা লাকা হা বিয়া । 

ভেরি সে মোহন হব, স্থির দশমীর ববি, 

শর্তে পাখী ফেতত নারে কেয়া; 

নিন্বর হইল ভন, ভণ্টনার নাতি শব্দ, 

ব্রা ত আপু ঢেউ গেল ম্রিদা । 

সমীব হইল ধীত্র, এরু না দে'লায় শির, 
স্পন্দ্টীন পশু মে পড়িক্বা 

দিকৃপাল-বধুগণ, নাগকন্তা অগণন, 
সায়াছে দিতে দোহে বরিধা। 

চেয়ে আছে জিবন, ভাব-সিন্ধু-নিমগন 

কে লিয়েছে অহ স্থান হবিক্সা ২ 

স্পন্দহীন দেহ- প্রাণ কুপস্থধ। করে পান, 

তৃষিত নয়ন-মন ভঙ্গিয়া । 



২০৮ আনন্দময়ী 

ভুলিয়া মর ম-ছুখ, রাবী হেরে লৌহা-মুখ, 

গলদশ্রু গণ্ডে পড়ে গড়িয়া, 

ও মৃরতি-মকর্ন্দ, পান না করিলে অন্ধ, 

কেমনে যাইবে কান্ত তগ্রিয়। ? 

রাণীর প্রার্থন। 
কবপ্কন ভাঙ্গা শ্রর-- জঙ্গদ এক তাল! 

আমি কেমনে পাশ্রে থাকি; 

তোপা কি তদখাপি। উম, মধুর সৃতি, 
ফিপিতে না চাহে আাবি! 

শিপিল 'ভবন মুগ্ধ হই, 
চরুতণ বিকোতেে চা । 

পায়ে ধরি, উমা, সঙ্গে কিয়া, 

নিয়ে য। অভাগা মায়। 

তুউ চ'পে গেলে, এ ভবনে আর 

কারে দেবে প্রাণ রষে £ 

কাদিম়া লাদিয! মন্ত্রিকার তপ্রে, 

কেন ফেলে যাশি তবে? 

গিবিরাজ-পায় লইয়া শিদাস্, 

এখনি আসিব আমি? 

আঅন্তমতি কর্, বিপুল শগন্র 
হবে তার অগ্রগামী । 



কান্ত-বাণী লি 

বেশি দিন আর, নাই, মা, আমার, 
চ্তোমা ছান্ডা হতে নারি; 

কাদিয়া! সাদি, আযু শেষ ভাল, 

আর নাক্টাদিতে পারি । 

কামলা সাগর" শীত পাসে ধু 

কদে, আনু তশলা লাউ সহি 

[4 কালে লিতছে বাই । 

অন্ত» 5 পম, সন্ত অধ্ষে 

যাঁত্র! 

অ কেলক _ এস তালা 

সবে সাজাইল আঙ্গিনাথ, 

থষ লিব্শা ৮৩ যাহার মঙ্গল, 

শুক্র ধান্, আল নব হুর্ববাদল, 

দ*প হৃপশাভন। বজত, কাঞ্চন, 

পুষ্প, দি, মধু তাষ। 

গঙ্গা কপূৃন হেম কুস্ত শত, 

প্ল্সবে, চন্দন, সাজি ছে কৃতি, 

দিব্য পরী, ব্রাহ্ষণ * কেতু অগণন 
উড়িছে দক্ষিণ। বায় 

১৪ 



২১৩ আনম্দময়ী 

হাবেক বাহিরে শত ধেসু, বৎস, 

শিল্পুপ-প্রপিপ্ত নানাআজাতি অতনু, 

বুষ, অশ্ব, করী, লাখে শ্রেণী কশ্সি, 

তারাও নিম্পন্দ-গ্রাম্ব 

বন্দী, চারণেপা রাক্জার ইঞ্চিতে, 

কাদাইল সবে, বিদায়-সঙ্গীতে, 

কি করুণ বাস্ক ঘোষিল নগরে 

“জননী ৫কলাসে যায 1” 

জগঙ্ছাত্রী, যিনি পাতলুন অখনী, 

রাণী দেন তান বধধশে নবশী, 
নয়নে কঙ্জল, বাজতে কিন্দর। 

যাখক, পাতুল পায় 

“ভবের পাখি হবে জণ্বেন অঙল,” 

বগলে, যে মা দেন পথের সম্বল, 

ভারি পথের সম্বপ বাণী দিলেন বেধে, 

মায়ের পীলা! বোঝা দায় । 

করেন আশীর্বাদ, নয়নের জলে, 

“চিপ্রজীবী ভোক্ ম্বত্যুঞজষ১” ব'লে, 
বাম-পদধূপি, দেন মাতে তৃলি”, 

কান্ত সাথে ষেতে চাক 



কাজ্ত-বাশী ২১১ 

মাত্র! 

কান ভাঙ্গা হর কাওস্ালাী 

জগত-কুশল-কপ, রুজত-সচল-স্,প, 

আগে যান স্বরডু শঙ্কর । 

পশ্চাতে নন্দীর কোলে, উমার গণেশ দোলে, 

দেবশিশু পশ্রম মন্দ | 

কেশরি-উপরে বলি”, যাঝে যান উমাশশী, 

কূপে কল মল পথ-্ঘাট ; 

ভেঙ্গে গিবিপুর হ'তে লাগি" লাগি? পথে পথে 

কৈলাস চলিপল চাদের ভাট ॥ 

হেরি" মনে হয় হেন, অধ্যাহ্-মান্কগড যেন, 

অকন্মাহ শুন্যে মিলাইল ; 

ভিমালয়-জনপদ, শৃক্ষ-উত্স-নদী-নদ, 

আচন্ষিতভি তিমিক্রে ডুবিল। 

শারদ-পূণিমা শিম্পা 5 লক্ষ চকোবের তৃষা 
মিটাগে, ভাজিতেছিল রাকা £ 

জলদ ভীষণকাদ ধাইল ব্রার প্রায়, 

ফুল শশী পাছে গেল ঢাকা । 

বিশাল শ।ল্সলী বৃক্ষ, আলো ক্রি অস্ধরীক্ষ, 

লঞ্ষ লক্ষ সরভিভ ফলে, 

যেন রে গ্াডায়ে ছিল, €স শোভা কে হ'রে নিল, 

মুস্ুত্ডে সমস্ত ফুল তুলে” । 



২১২ আনন্দময়ী 

সখের ভ্ষমা-সঙ্গ, কোটি কোটি ফুল পক্প 
ফুটেছিল সঙ্োবর জলে ; 

অকস্মাৎ গ্রভঙ্জন ক'রে নিল উৎপাটন, 

ছিব বুস্ক পড়ে র'ল তলে! 

হিমালক শুন্গপ্রাণ, উতসব-আনন্দগান 

অকস্বাৎ কেলইল কেডে ? 

কান্ত বলে, পুরী সক, নাহি স্পঙ্দ, নাতি শব্দ, 

রাজলন্জ্ী গেল বাজ ছেডে। 

রাণীর খে 
(দশমী ) 

বাজায়) ঠিবরি 

উম্মা ১ ছেটে গেছে অভাশিশা মায় । 

( আমার ) রোদিসুলর মত ত গুধ, কে বুঝিবে হায়! 

(কত) কেদেহি চরণে ধারে, নিল ন1 তো সঙ্গে কাছে । 

উমাহীন ভবনে কি ফিরে আপা যায ? 

বুঝি গো সবে ন! বুকে, মনিব উমার ভুগে, 
অথবা ভইয়া বাব পাগলিনী-ও্ায় ! 

নবমী-লিশীথ ততে ভিসেছিল অশ্রতোতে, 

(আজ ) গল! ধ'রে কেঁদে, উমা লইল বিদায় (; 

সঙ্জল-বিষর্র-মুখে, বলে, এমা গো? তোর ভুখে 

বড ব্যথা পাই মশ্মে, বড কারা পাস । 



কান্ডভ-বাপী ২১৩ 

(তুই ) বেধেছিস্ কি মায়াডোরে, ভুলিতে না পান্রি তোরে, 

€ তবু) না গেপে নয়, তাই যেতে হচ্ব, প্রাণ কি ষেতে চায় ? 

(আমি ) আবার আঙ্্বো কাদিস্ নে মা, আশায্স এ 
বুক বাধিস্ রে যা 

ব'লে, উমা নিজ 'জাচলে, মোর নয়ন মুছা । 

কি মিগ্ক-ককণা-মাশা মুখ নিক্কলঙ্গ প্রাকা।, 

এখনো নস্রন-আগে ভাসিয়া ভোছাষ। 

মানস চক্ষে পাই দেশিতে, ভাতে তপ্সি তয় না চিতিত, 

€ শামি ) নক্বন, শ্রুতি, পরশ দিবে, পেতে চাই উম 

আকুল হ'য়ে কান্ত ভাবে, কেমন কারে বরুষ যানে ? 

বাণী আব কি শরৎ পাবে, উম্াব্র ভব্রসায় ? 

রাণীর খে 
(দশমী) 

সিন্ধু খান্বাজ_ _মধ্যমান 

যদি কেদে কেদে এমন তয়, ভাবা, 

আমি নয়ন-তাবা-হারা হয়ে, 

হারাই ধদি নয়নতারা ১ 

€ এ তিন ) দিনের দেখাও ফুরিয়ে যাবে, 

অন্ধ মা তোর, হাত বাডাবে, 

তখন, যেখ! থাকিস্ আসিস কোলে, 
(নইলে ) ছুটবে বুকে বক্তধানা | 



১১৪ আনন্দময়ী 

€আমি ) তার বিরহের দুখ -পাথানে, 
মাম ভুবে দেখলি নাতে! 

কাস্ত বলে, প্রবোধ মৈত্ে, 

আমান, 

£ দু 

কই পাথাবেব কৃল-ফিনাশা * 

রাণীর খেদ 

€ একাদশীব পুভাভ 

মিশ্র শাঙ্বাজ- এক ালা 

এখনে! আমারি কোলে ছিল, 

“মা বলে, কেঁদে, কি বাতলছিল 

আকুল বোছন, গন*ব্র বেদন 

ছেখে দয়াময় গ'জেছিজু । 

ক্টাদিস্বা বিবশা মা সাজে গো, 
'শ্রু যিশিল কাজলে গো. 

মুছেচি ছুকুল-ন্বাচলে গো) 
বুঝি বাটচিব শা, সরত পাব না, 
ভেবে মা আমার টউ'লেছিল। 

মায়েন গায়ের গন্ধ গো, 

চলে রয়েছে বন্ধ গো, 

অন্দাস-মকরম্দ পো ; 

তলুদ-কান্দল-লিগু আচল 
€ উদ়ে ) মার সাথে চ'লেছিল । 



২.) 

(যেন) 

কান্ত-বানী ২১৫ 

আমার, বরষের স্বৃতি, দ্ুখতর, 

চীব্র-বশ্ ওই পড়ে পরা, 
র-গৌরী-পদ-ব্রেণু-ভবা ১ 

কাস বলে, এ কনতকর পীয 

যুগলের পর্ৃ-তলে ছিল ! 

রাণীর খেছ 

(একাদশ সন্ধ্যা ) 

মিশ্র বানা _কাওয়াল 

ম!-হাখা হবিণ-শিশ্খ চেঘে আহ্ছ পথপানে, 

অশ্রু করিছে শুধু, কাতর ঘ'নয়ানে 

হংসলারস-কুল, মলিন মুধে, 

নুগাইতে নাতে কি ফে লেদনা বুকে, 

কি সোহাগে খেত হত, অন্র নয়, সে অস্বাত, 

সে মা কোথা চ'লে গেছে, বড ব্যথা দিয়ে ক্ণে। 

সবক, শ্যামা এ ক'দিন “মা,” “মাও বাজে, 

পড়েছে উমার বুকে, পোহাগে গালে; 

চ'লে গেছে নয়ন-তারা, আহার ছেন্ডেচে তারা, 

জিজ্ঞাসে নীরব ভাষে, “মা গিয়েছে কোন্ খানে ?? 

নয়নের মণি, সে যে সকলেব প্রাণ, 

চ”লে গেছে, পড়ে আছে নারব শ্মশান ৮ 

কেমনে পাইব আর, মা আমার, মা আমান ! 

কান্ত বলে, প্রাপ দে মা, পুনঃ দরশন-দানে | 



বিশ্রাম 
একটি জিনিস এলন। ভাই দেখে গণ্ডগোল 
পৃরঞ্জোএল, তারি সঙ্গে সন এল আবাব, 
খপ্পেচা, অমুক সিংহ, ইহ, ফাটা এল বাবার | 
হাততীমুতখা গণেশ এল, টেডভিকাটা। কুমার, 

জক্ষী সরস্বতী এজ ভাইলনে বাষে উমার । 

দশহতেতে দশ অস্ম এল, সাপ এল আপ্র অনর, 

€ মালাকাপ্র আব কুমোর ভাষাও শুস্তাদিব লাই কত্ত 

পুজ্পবিষ্থপজঞ এল, কাস, ঘন্টা, শখ, 

ভোলে এল আব সানাই এল, অজ্ড অস্ভ ভাক 1 

ধুপধুতনো। €নবেস্ছা এল, এল হলুধবনি, 

গর্খিব লোকের এল পাঠা, মোষ আনেন ধলা । 

লোকারশ্য সর্ষে নিযে এল হইল্াজি, 

কেবল একটি ক্ঞশিষ পা 1 ভাই দেখ গঞ্গোলি । 

'অপ্ট্্ক চস পাত এল এল মখ পজক, 

প্রক্ষাত স্ক্ষে ভিকি এল, বিবিসিতে পাচক। 

ব্রেশ মী নামাবলঈ এল নি্ালাজাকি সাক্ষী, 
“ইউদব পুপ”, এবস্ল্ুকান এপ শুছ্গ বাকি । 

কজলী, বাটি, থালা এল, প্ুরাগতভিতেল প্োস্্য, 

যঙ্ছমানের বাপাস্ত এল, শছল যেটা হাপ্য। 

তধোলশ।উ কর। £পতাত এল, গঙ্ামাটিত ফোটা, 

কারণ কস ৮৮1828৬ এপ, আব ক বো তল পাড়া । 

জ্রাঙ্ষাণদের ফলা এল, বিধবাতপর উপোস, 

পকেট কাটার কাচি এল, লদ্মাইসের মুখোস্। 

শান্ডের এল লীলা তবলা, বৈন্বাগীদের খোল, 
কেবল একটি জিনিষ এল না ভাই দেখে গশগোল । 



কান্ত-বাণী ২১৭ 

কর্ভার এল ক।(শভাঙ্গ জলের মত খরচ, 

€ কতক প্রজার খত্রচা আলাম, কতক খত কর্জ), 

বু এল ভসনেনপ জো, ল্যাভেগাল আর আন্চর, 

ঢাকাই ফরাস্ভাঙ্ষ। ধুতি শাস্ছিপ্ুরে চাদর | 

(51661582581, 15100092905) €6০1 এল ডজন কুডি, 

(০9856, 107500 35005 51528 এপ গ্দশ ঝুড়ি | 

তারি সঙ্গে এল বাবুর বানুচ্চি বিযজান?, 

আতগ চ'ল্ত ৮৪০£ট বেনী, উদ [নীং কম খাল । 

বশাণেতে এয়া কি এল, লাই তল চটক, 

ত্ভোয়াজ্ঞ কত্ত মদেল এয়াল, এল বিপুল কটক ॥ 

তাঁদের মুখে এজ, 'মাউনি, ফাছি, জমবে যাই? লোল, 

কেবল একটি জিনিষ এল পা ভাই হছেু৭ গগুগোঞি । 

ছেঙ্গেছের ডল পোযাক এল চকমনলে তার নং, 

কবে; গায়ে লাগ ল ভাল, কাছিল জ্বাছক্জত | 

খেলন।, জা, হচন্দের প্রভীল, কেক বোলেব গান্ডী, 

মেয়েছেলু কব চেমিজ জাাতকিট, এল শী সান্ডি | 

সার্ট কোট, আর দু'তিন ডজন এল 51]এর হে কজ্ঞাই, 

টিলের বাটি, কাচের গেলাস এল বাক্স বোঝাই । 

চুডি এল, সাবান এল, এল কুস্থলটন, 
কেশরজন, জবাকুন্তম, এল কেতরাসিন্। 

বুদ্ধের এল চুলের কলপ, যুবানর এল অটো, 

ছুটিহইইন কেপাণীত গিন্লির কাচ্ছে এল ফটে1। 

প্রাণের প্রেমট থাক্ ব! না থাক্ বাইরে এস একোল', 

কেধল একটি জিনিষ এল না! "ডাই দেবে গণ্ডগোল । 

'সাঞ্তাহিকেন্ এল মজার »স্ভ! উপহাব, 

সিকি মুল্যেত্র বিজ্ঞাপন এল দশ হাজার । 



২১৯৮ বিআাম 

টিষার রেলে যাতায়াতের এল অন্ধ ভাড়া, 
হরখ এল তাদের, গিল্লির গয়না নেল্নি হারা! 
গয়না, কাপড়, বধ আদির এল 2058 ১111, 

সম্বংসরের নিকেশ এল, এল তহবিল মিল। 

দোকানদারের নূতন চাঙ্গান, এল বস্তা বস্তা. 
(তার) অধিকাংশই বাইনে সোনা, ভিতরে নিরেট দস্তা । 

বিরহ আর মিলন এল, এল ভাসি কারা, 

বাধিক নিতে গুরু এলেন, স্বপাক ভিন্ন খান ন1। 
বাতা, খেমটা, ঢপ এল, আর এল কবির ঢোল, 

কেবল একট জিনিব এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল । 

স্বর্গের খবর 
আমাদের, স্বর্গের সহযোগিনী, *দেবুলক হিটতবিণী'র 

গত সঙ্থাহের ইক পাতে, 

জান? পেল খবর মন্দ, কাগজ্ট' বুঝি ত* বন্ধ, 

বড বিপদ দেবের ঘবে ঘরে । 

তাদের পুরাতন লংবাদদাততা, স্রযোগা নানদ হ্বাতা, 

মারা গেছেন তিন দিনের জরে, 

আর, সম্পাদক গনেশ ঠাকুনু, কেটে যেতে কৈলাসপুর। 

পা ভেকেছেন ঠোচট খেয়ে পে । 

কাফিকের বড ছেলেটি, সার্ুকাসে কাজ করেন যেটি, 
লায়েক ছেলে বড বোজগেরে, 

খের সংবাদ বটে, শিদ্চেছে তার মাথা ফেটে, 

হোরাইজন্ট্যাল্ বার থেকে পড়ে। 
আগুনে পুড়েছেন ক্ষা, দালান চাপাম পবিশ্বকষ্ধা, 

বরুণ সে দিন জলে ডুবে মরে, 

সার, যম রাজা মহিষের সিঙ্গে, অচিবে ফুকেছেন লিঙ্গে, 

পবন ঠাকুর যার! গেছেন কড়ে। 



কাস্ত-বাণী ২১৯ 

ইন্দ্রের বড় বিষম ভানি, সব চোখে পডেছে ছানি, 
অশ্থিনীকুষার দেছেন অস্ব করে, 

আর, পড়ে পাছে রাহি জাগি, সরস্বতী দেবীর নাকি, 

বডই বেজায় মাথা যোবে। 

কেউ বোঝেনা নারীর ব্যথা, হল্যা আর ইন্দ্রের কথা, 

শচীর কাণে দিফেছে কোন্ চনে ! 

শুনে বল্লেন, “উদ্ন উহ্ন”, ভিষ্টিরিক ফিট মুহ্মূত্ত, 
তুলেছেন সব মহাব্যস্ত কনে । 

ধন্বস্তরী ডাকৃতাপ্প, দেশে দেশে ডাক ভাব, 

ভাত যশে ভুবন ছেল ভারে, 

বহদর্শী লোকটা যন্ত, হয়ে দুই ভিন দাস্ত, 
পঙ্োল তুলেছেন চিত্র তলে । 

ভার হয়েছে স্বর্গে টেকা, বিউবরনক প্রেগ দোছে ছেখা, 

আগে এসে স্ৃতাগ্রষে পরে, 

হযেছে কিছু কঠিন শোকট।, বহুকালের পুরাণো লোকটা, 

মারা গেছেন চবিবশ ঘণ্টা পবে। 

পঢেুছে কি ভুঃখের দশা, সপাঘাতে মা মনসা, 

ম'ত্রে আছেন নিজের শযন ঘরে, 

হয়েছে কি সর্বনাশই, বসন্তে শীতল! মাসী, 

মারা গেছেন বুধববের ভোলে । 

এ দিকে বিপদ ভারি, ডাকা কুবেরের বাড়ী, 
তদন্তের ভার কাহিক্ের উপরে, 

ডাকাতির কিনারা হয় না, পশিক্পালেরা মাইনে পায় না, 

কখন ধেন তারাও চাকরী ছাড়ে । 

অন্নপূর্ণা রশধ তে গিয়ে, ফেলেছেন ভাত পা পুডিকে, 

চাল নাকি বেডেছে লক্ষ্মীর ঘরে, 

গার চিউগুপ্ত দিতে নিকেশ, হয়েছে তার দফা নিকেশ, 

বলগ টাকায় ঠেকেছেন এবানে | 



২২ বিশ্রাম 

হ'য়ে গেছে ছারখার, বেড়ে ধুধু পরিষ্কার, 
উর্বশীদের পাড়ায় আগুণ ধ'রে, 

তাক গহনার বাকৃস বেজ্ঞায় ভাবি, বের কন্ছে ভাগ্দাতাড়ি, 

সাধনের দু'টো দাত ভেঙ্গেছে পে । 

ফ্রবলোকের গেছে দন্ত, মৃহমূহু ত্মিকম্প, 
কু পব্যন্ত উঠছে নে, 

বিষু, নিকে লক্ষ্মী বাণী, তুলে টিনেব ঘর ছুস্ধানি, 

বাস কচ্ছেন দালান কোঠা ছেস্ডে। 
আর, গনেশের এ মৃষিক বেট।, ঘটিয়েছে বদ বিষম লেঠ1, 

বাণীর পিং কমে পাপে প্রতবশ কারে, 

ভার, (০0091905৩, 12101101085%3 01910155116 24 

তভেঠলু পাহিব, 

কেটে দিয়েছে টুকৃরে টুকৃরো। কাছে। 

আব, এ শিবের সর্বনেশে ষাড়, এগোও কে সঙ্মুশে ভার? 
ঢুকে নন্দন কাননেব ভিভাবে, 

কুষ্ধ করেছে চরমার, ব*শ লাই রি শাকিপাতাব, 

পারিজাতের দফা ছিয়েছে কেবে। 

মিউনিসিপাল ইলেক্সন্ 
( ১) 

কালীপ্রসাদ দত, ভান্ী বিচক্ষণ এম, এ, 

ছুটেছেন রোদে, গেভেন বিলক্ষণ গেমে । 

বপুখানি চৌহারা, (আন ) জবরজন্ষ চেহারা, 
ছুটতে ছুটতে কাপন্ড গেছে নাভি লীচে নেমে । 

কাছা গিয়েছে খুলে, পা গিয়েছে ক্লে, 
ছাপ ছাবার অপকাশ নাই একটু খানি থেমে। 



কাস্ত-বাণী ২২১ 

(২) 
উক্তরূপণে ছুটতে থাকুন কালীপ্রসাদ দত, 

এই ফাকে নেয়া যাক ঠা একটুখানি তত্ব । 

তিনি এককলন লি, এল, ৪ আইনলটা ভাতের তেলো, 

€(যষদিও তাতে আমাদের “ক বেশী এল গেল), 

কারণ নাই ভার প্লাগ) আতর বাজার যেমন কসারু, 

শেষ থাকৃাতনা দভব পো লান্কানা তর্দিশশার ও 

যদি না পেতেন পাশাব্য চার দয়াল শ্বশ্খুর মশার | 

€ ৩) 

এই পরিচয়ের অন্তর্গত যে কালম্প্রসাদ দত, 

তিনি চলেছেন-_-ষেন এক প্রত্লাবত মা, 

পায়ে বিশিত্তি শিনামা, গষে বেছে একটি জামা, 

শিকজর উপ্াখ্জনের 7? না) না! শ্বশখবের প্রদভ | 

মকর এই ভ্ধত গতশীল জদবেলবাহনিইসন্ক 

যর শুকতে পেততন বদন, ঞ্রুব পেতেন মদের পন্ধ। 

(৪ ) 

১0205151291 ০165028 এর 13562621056 তবে কলা, 

এই আল কিদছেৰ পোকে কি এক কুতে ধর্তল! 

'ক্রান্ভাসিং'এ পটু, ভাবী দত্তেহ কটু, 
কারুকে বলেন বাপু সোন।, কারুকে বলেন কটু । 
আজ লরিমবক্ক হাজী, বাদী গিয়ে হাজির, 

তাবু বড চাচা ছিল নাকি জজের নায়েব নাজির, 

আর সে নিতে হচ্ছে সঙগন্ধী হেমাতুলা কাজীর । 

(৬৫ ) 

ক'রে গ্রকতর ভোজন, কেবত কঙচ্ছিলেন হাই মোচন, 

নল একট মুখে দিয়ে দীর্ঘ ছু'তিন যোজন, 

আর পাথ! নিষ্ধে ভুডিটে হাজী কচ্ছিলেন ব্যজন। 



৩ বিশ্রাম 

ধরা কাপাতে কাপাতে, আর ঠাপাতে হাপাতে, 

(হোচোট খেয়ে বড্ড বাথ লেগেছে বা পাতে ), 

প্রবেশিপেন দত্তনন্দন যেন এক “হাবাতে” । 

(৬) 

হঠাৎ গুকমধ্যে বুঝে দন্ুজীর সন্থা, 
চমকে উঠে বলে হাজী, “একি বাবুজী, কতা, 
আদাব ! বাপারটা কি? খেপে উঠলেন নাকি £ 

পায়ে মপটেক ধুলো, আর এই পুরে বোদ, 

এমন সময় হাজির স্বয়ং তঙরত খোদ ।” 

দিয়ে গ্রতিতে পাম, ছি বলেন, গেলাছ, 

(হায়) মিউন্সিসিপ্লিটির বন্দোবন্ডে কতই হোচোট খেলাম । 

বাপরে কি পাস্তা, একেবাছুর নাস্তা" 

নাবুদ হ'য্বে গেছি এমনি পচা সাডক, 

ঝা ঝা কাতর ঘুর মাথা, উঠেছি যেল চডক”। 

837) 
কলমে ঠাপছ্েত, আসল কথা পেছেদ, 
(আগে) পল্রেন, হাজি সাহেব, আপনার দটিটি বেডে, 

আর যদিও পেরেছি খবর, কাজী বেজাই জবর 

কাল, কিজ্ত দত তখন দেখেন চসমা দিজ়ে। 

নিভাঙ্গ হুদ আঙতা, কালো! ব্রত্টা কেটে গিয়ে । 

(৮) 

(তারপর) বেশ ধানে ধীরে, গস্তাদি ফিকিবে)। 

ঘাপন উদ্দেশ্ট দিলেন বুঝিষে ভাজীবে | 

সথ[হ এই ত কথ! মোট, যে কারে সবাই কোট, 

পততজীর কমিসনারীতে দিতে হচ্ছে ভোট । 

হাজী একটু বলেই, একটু চেষ্টা কেই, 

হয়ে বাবে, এই দশমুদা হাজীর জল খেতে । 

(হাজী) হাক্ুথে চাকি ক'টি দিলেন ভাত পেতে । 



কান্ত-বাণী ২২৩ 

(৯) 
তখন ভেসে বলেন হাজী, “বাবু, আমি ত খুব নাজি, 
আপনার লাগি সো সংগ্রহে বেরোবো আমি আক্দই, 
করবেন নাক চিন্তে, আমায় পারেননি চিন্তে, 

আগে বধোর্দাতালা, আপনার সাথে কাপ পালা? 

দেখবেন কাল সভাতে কি কাগু করেন আলা, 

আগর গুপুগ কোছে বাডী বাড়ী করুবেন নাক হল 1৮ 

(১০ ) 

যদও শুতে হাঁজীন্র কথা কভকট] কম্ল পায়ের ব্যথা, 

দীললগন,। হলেন না নিহসন্দ স্দিথা । 

ধান থেকে উঠে পাড়ার সকল বাডী খাটে, 
পায় ধুলো গায়ে ঘশ্ঘ বেডান ছ্ত ছুটে । 

(১১) 

তিলি পুত্র দকরা, আত হাডীব শন্দন গোবরা, 

পুলিন ঘোহু, আর মিছু ভত্টী, নদেরেচাদ কুমোর, 

জরচল্জ সাত), আত কলুপুত উমোর, 

এচবিশু চ।যার, আত ঝডুলাল কামার, 
আগ্রা পভ আছে তত মতন নাইক আমার ! 

৬১২) 

বাডী বাণ্ডী শিয়ে, দত্ত প্রবোধিকে, 

আরো ভাদের দেন আপন উদ্দেম্ত বুঝিয়ে, 

পরে বলেন, “কাল্কে হবে মস্ত একটা সভা, 

শিক, আমরা দহজিকে চাই” এই কথাটি কবা; 

তোমাদের পাড়ার বে সব পথ আছে নেহাৎ বদ, 

নৃতন ক'রে বাধিয়ে দেলো পুর। করে রদ । 
পুকুর কেটে দেবো আর দিয়ে দেবো কুয়ো, 
আব পাইখানাতে খাকুবে নাক একটুখানি-- যো 1৮ 



২২৪ বিআাম 

€ ১৩) 

পরদিন হ'ল সভা, কি কব তার শোভ।, 

পুঁথি বাছে, পাঠক মশার সঙ্গে করি ফা, 

নানা প্রককম মান্য আর নানী রকম জাতি, 

নানা রকষ কাপ চোপড় নান। প্কম ছাতি, 

নানা রকম মাথা আর নান। রকম কথা, 

নালা বকম গণ্ডগোল ১ এই সকলের সমষ্টি, 

অর্থাৎ বোগফত্ল, হ'ল পে মহত্ভী স্ভার হি । 

( ১৩ ) 

এক কানে হাজী সাহের বাসে ভামাক খাচ্ছেন, 

আর উৎকন্ঠি 5 দন গ্রভুত বদন পানে চাচ্ছেন । 

মনি একদুকশ বাই বলে, "হাজী সাভেবণতে চাইল 

দুপুতের নাম গন্ধ কারন মুখ নাহ 

স্রনত দহন্জি, ভাবেন প্রান তাক্জি, 

“সুজ্ঞালেরে বাটি মাজি, বিশ্বাসঘাতক, সম্কার।। 

সাব নয়-ক্ি সববিনাশপ পালাই শগ শের পথ ছাদ ।ল 

(১৯৫) 

হাজী বলেন, “কোথা যান্, আগে শুন দন্ত যশাই, 

সাপনার মৃত বুষ্টিমানের এরমলিতবর শা 

দন পঙ্লেন, ভাজি, তুমি অতি পাজি, 
টাকা দশটা না দিলে প্রাপট! যাবে আন্দই |”, 
ঘুষোধুষির সাকার দেখে পড়ে মাঝামাকি, 

সবাই দেয় থামিয়ে, দহকে দের নামিয়ে, 

সিডি দিয়ে এই মাত্র গবর পেলাম আমি এ। 



৭ 

কান্ত-বাণী 7৯ (8 শি 

কেরাণী-জীবন 

টাকাটি ভাঙ্গ'লে ভু'দগুর লেশী 

পয়লা ল্ব্মে থাকে সাও 

মাসের দোকক্রাও মুলি ও কাপিডে 

সাধলাটি বারি প্রাণে শা) 

স্ক্যান গত না হাই, যাও 

মন্উনলেটি সোজা উদ্িৎ 

ক্নাপ্প চিহ ভাত কেহ উপ্গুদ কর্গে নাও 

মন্রি সল্ি মাথা খু দ্দিজা 

টি 

আব কট" দিন মাসেও যা থাকে 

চংলাই০৩ হপ লাকিতে, 

ভুল এ প্র অধু ক্রকুটি দেখিণ 

জল লাতে পো আগখিতে । 

£ আল পুসাসিগলা শান তাজ লাতিক। 

দিব এই মাল কাবানে। 

“গাছ1ঞ1 বলিছে তিক হি হরি, আবু? 

৬ লব, ওলু শাবাবে 2 

বলু লে, “লাবু। হেতলেব লামটা। 

চুকাতজ়া শিজে তক না ?স 

স্সাকর। বলিছে, “টাকা নাই, তবে 

বেল মাগ, চায় গষনা £৮ 

উর্ধ। সপ্পপুরূমের মুখে 

দিদ্দা লা াবিধ খাঙ্ধা, 

সেই কবে যায় শিতলোকের 

বিবিধ মাসিক শ্রাঙ্ধ। 



২২৬ বিআাম 

জ্যে্টপুত্র বাকী করে কার 
তেঠাই খেসেছে লুকিয়ে ; 

ওঠে সা সে তাব্র সাড়ে তের আন! 

তখশি না দিলে চুকিয়ে। 

আজকে নেহা নাচার ভায়া হে 

হস্জ নেতা, গ্রিক , 

সে বলে, “মেঠাহ খেতে বেশ লাগে 

দম পেওয়াটাই তিক্ত 1” 

খোকাব জর, সে বানললবখায় না, 

শষুধ খায় লা খুকীছে, 
মআরিয়! ধাপ্রিযা খাওয়াইতত হবে 

সামা ঘাডেতে ঝআকিটে | 
থেটে খুতট একে মনে মনে ভাবি 

আক্জকে বড্ড লাগবে, 

ন্রেতে ছা'টে থেছে চক্ষু মুদেছ, 

খোকা বলে বাকা 7 বো” 

এট] ঘুমাইলে শিট জেগে বলে, 

অকারণে জোডে কাছ, 

তবু তাহাতেবের শাসতনর হেত 

গিঙ্নি খুক্িয়া পান লং । 

বছ ছেলেটি ত প্রায়ন্দত আসেন 

ইস্কল পেকে পালিয়ে, 

টেরি কাটেন, সিগান্েট ও খান 

ধাপের হাডটি জ্জালিণে । 

ষ্ট শ্রেনীতে পপয়েছেন তিনি 

কায়েমী মৌবরসী পাত্রী । 
আমার শাসন, শিক্ষকের গালি, 

সকলই সাকার ঠাট্টা । 



কান্ত-বাণী ২২৭ 

নেহাৎ নাচাবস হইয়া, চত্ডটা। 

দিলে, কি কানট অলিলে ; 

“অভো কি নিঠুর” বলিস গিল্লি 

ভ্াাসেন নক্ষন সলিলে । 

মাতন্েহের মাতা যেদিন 

লেশ্ে উঠে অভিতব্রিক্ ১ 

আমিকজলে আমে ভিজি পানা ভিজি 

উপাধান তয় সিক্ত । 

ঠা যে দিন অশ্ভিমান উঠে 

লোসের মুক্তি ধরিয়া, 

ভীম ভন্মিমাে উৎলে 
নস্সনসলিল দিয় । 

বিচাযৎবেগে মুখের সামনে 

ন্ 

লান্ডিত 2 মল তজ্ত ; 

বলেন “জা মত্রি বিদ্যায় তুমি 

নিজেও পুত অস্ত ! 
শ্ভোমার্ি ভ ছেলে, গাধা পুত 

বুতম্পতি হবে না কি শে। 

তামার বাপে ফাকি দিয়েছিলে 

৪ দেয় তোমারে ফাকি গো ।” 

বাসাব ভাড়াটি তমাসের বাকি, 

জমিদাব অসহিষও 

তাগাদা করিছে দ্রবেলা, বলিনে 

গঙ্গা, বাম কি বিষ । 

সন্ধ্যায় ফিত্ি কাছাপ্রী *ইতে 

খুলি কাছারীর পোষাক । 
বাইরে আসিয়ে দেখি ধসে আছে 

চুনি লান্স দেব বসাক । 



২৮৮ বিশ্রাম 

তামাকটি সেজে ফু'ড়ুৎ ফুড 

টানি আর জুড়ি গল্প, 
দিবসের সেই শুভ মু 

বেচে থক কোটি কজ। 

কাছারটতে খাই সাহেবের গাল 

বাড়াতে গিন় বালা, 

(এই) উড সঙ্কট যাতঝ আছে এক 

পরম বন্ধু ভাব্বা | 

অন্ন ₹ তে মেয়ে এনে দেয় 

তক গ্রুল মুড লঙ্কা, 

বপি “তেব তাক, কলেরার গিনে 

লুচি বেত হয় অহ) 

নইলে আমার ঘরে কা শুণ্চ 

রোজ হয় জল্বালাঙ, 

কেড়ে গিলে খাইছে আইজ 

ক্ষনে রেসুজ দু পালার 

খাবার কষ্ট বুদলে ভাস! গুহ, 

স্হা হস ৮ মোহ, 

(মাপ) নেহহ পক্ষে পোজ থাটো টাকা! 

উপরি, বুক্তল £ জ্োোটেই ৪৮ 

“দেশ, লাবুহেপ্র পান এনে নাও 

যাও ৬ লক্পী 05তবে ১” 

বলিয়। মেফেকে পাসাউ, শিক 

ল্েল। পাঠালে কে তোলে ? 

সাত লিন হশ এনে শিয়েছিল 

এক পরশার শুপুত্রি। 

ধাইবে বসিয়া নবাবী হচ্ছে 
কো ভ'টো! টাকা উপুরি। 



কান্ত-বানী ২২৯ 

শল্গে মানের হাতি জাভা! আছে 

পান 'ভ দেবা যো লেই $” 
স্তন্তে পেয়েও কিছু শুশিনে 

চেপে রাখি মনে মনেই । 

ঘর দেশাগাত পাল্যলক্ধু 

যদি কেহ আসে বালাতে ॥ 
কিছু না শ্রনশিদা দে আমু ভবানী 

পানে লা সে কাছ পাশাতে । 

উচ্চকছ্ে সেন শিল্রি 
“মরণ আপ কি আমান £ 

ধানেন গোলা যে পক্ষেছে বাণীতে 

পিচ ক্ষোত এ খামার ॥ 

যশ বাল্ব ভবঘ্ুতর এসে 

ব্েটে “গা তহাদাব বাজাজ 

শন্পসন্ত খুলে বহস আছি 

হ্বার্সে বালক আনাস 

স্টল ভ দ্ধ এক দুবলা ছেকে 

এ বেজ থাকিতে চান্লা ॥ 

"যানের মতন চেচি ওলা” যেই 

বহলণ্ছ, অমনি কান্।। 

“মা গে বাবা গো দেখে যাও বালে 

সটান মেজ্জেতে লম্বা ১ 

০৮ বেজে ষত হযে গেল এ 

আহাব অষ্টবস্ডা । 

মেজাজ বিগডে নল গেলে অবশ্ঠ 

তিনিহ ছু'বেল। বশাধেন ; 

(আব) “বাধতে বাধতে হাড় জলে গেল” 

ব'লে মাঝে মাঝে কাদেন। 



স্৩৩ বিশ্রাম 

“তোমাদের তবু মাঝে মাঝে আছে 
পল্পবে পববে ছুটিটে , 

আমার কাষাই এক বেলা পাই 

কাপো ভাত কারো কটিটে | 

যর্দি বা অনেক সাধ্য সাধনে 

ঘুমাস্স সখের সেননী, 

কক হয় সেই করুণ কঙটোর, 

শির ভ্যান্ত্যাশাতি। 

যদিও সংসার থেকে নিতে তত 

শখ শু দুঃখের পবিস । 

তবু, তা কপাল, ঘুষাইয়া পড়ি 
জবাব দিলেউ ঝগ্ডা 

জেগে দেখি, আমি ঘুমিয়ে রয়েছি, 
এত কল্বুবে জাগিশি ; 

এখনে বার্জিছে জল তরঙ্গ 

নাকায়,১খট রাগিব । 

“কতদিন হ'ল দিতে চেযেছিলে 

একটা উচছদী মাক্কছী , 

কতই বা দাম, তাওতো ভ'প না, 

ভায় রে ”খের চাকরী 1” 

ছেলেগুলো! সব স্বনামধন্য 

“মুণকে বুবু বাচ্চা, 

ভাল ভাত লুচি রুটি তরকারি 

যত দাও তাই, “আচ্ছা ॥” 

দিনে বেতে হয় ভোজন তাদের 

গড়ে অন্ততঃ চারবার ; 

এই কারবারে জের বার ক'রে 

ফিকিনর করেছে মারবার । 



কাস্ত-বাপী ২৩১ 

হাতে পায়ে কিছু ছে।ট বড়, কিন 

উপব-গহ্বনরে সমতা £ 

গরীব শাচাব বাবা ল'লে, নাই 

োক্জনেন্ বেলা মমতা 

পুজগণের ইদর্রিকতা 

পিণ্তান্র জীবনচপ্রিতে, 

যদি একটু কেষন দেখা, 

লিখিতে কিম্বা পশ্ছিতে | 

ক্িষ্ক তামরা এতট। পডিয়! 

বুঝিতে পারনি পাঠক, 
€যে) এখন আমার থাকিবার স্থান 

সটান পাগলা ফাটক ? 

শ্বশুর কিনব! ভগিনধক্র পতি 

কেহ নাই মোর আপিসে । 

নিজের কিন্ব। পিত্তাব শ্যালক, 

না খুতডা, না জ্যাা,। না! পিছে । 

হ্ধতরা আব 200$0 দিবে লে? 

176১102813৮ জানলো ? 

(মার) নিজেবা একটু ১০৮ পাকা চাই 
কৃতনিচয় ভঙ্গানো । 

নতুবা যেখানে আছ, বয়ে গেলে” 
পাহাড কিছ্ব। বুক্ষ ; 

চরণের নীচে *ব মাটি, আত 

উপনে অন্তীক্ষ । 

এই শিৰি তুমি চর্ণ কত্ছে, 
“কেবাণীগিত্বিষ্টে বাখিবে ? 

হে বিধি, তোমার শক্তিন হুযশে, 

কলক্ষের কালী মাথিবে ? 



বিআ্াম 

আমাদের দেশ 

বুকেব্র পাশে বাহুগুটিয়ে ঝাকডা চুলটি নেড়ে, 

কড়মড়িয়ে দস্তপাতি আগ মালতকাচ্ছ! মেলে । 

কিষণ সিং তো মালে তিশটে তর গজি পন, 

বাশার শক দেখে হ'ল সবাবি হৃখকন্প | 

কিষণ বলে, “কাহ্ণইয়াতর, কুষ্তি লরি আনি, 

কানাই বলে, হেক্ে যাব, সবাই বুল যা কিন । 

তারপর কানাই যখন লিধতের চতুলব সুঙ্গো ধনে, 

ধপাস ক'রে ফেল, বল্লো বুকের উপত্ চাে, 

স্বিক কলে, বাত শ্রন্তুক। জল্দি চ্োিছে ভা ও 
আগাডি ভাম বোলা ঘরমে ভাগ যাবে কানাই? । 

কানাই বলে, “সিপাই দ"দ। জপ ই নাম, 

সিংহ বলে, “কি সেকোতগ নেইল? তছ্াগাছতল বাসি । 

“গবাশি ও কুক্কুটমাস-দর্শন-স্পরশন-আজণ- 
পাচন-তোজন-নিবারণীশ ভাষ, শিক্গাশান্ 
যত 'আবাফলা জুটে একশন ভুলেন বেজায় তর্ক, 
ক্িকিদোসে শাস্রহুষ্তু পা কুক্কুট লগ | 

আর ভারি সঙ্গে ঞ্াসঙ্গিক প্রশ্ন উঠ তলা ঠেলে, 

পোডাবে কি পুতে রাখবে পাচবহর্সের ছেল । 

স্ব কিরীটেোজ্জল মাদিকোোপাদিক জনৈক সমান, 

সিক্ষাস্তকপ সমরক্ষেতত্র গাভীব্ধারদ পার্থ, 

বীরদর্পে ভা কাপিখে হইতলন সাভাস্ত, 

কিন্ত ঘনপাম শম্মাত শিষোর কাছে বিচারে পলাশ । 

ভাঁসির আধিক্য দেখে মাণিক্য তাতেই দিলেন ৫ষাগ, 

“আমার পক্ষে শিশুর বিচার কা হ। কম্মভোগ 

শিবারণ চন্দ্র মাইতি 70150 9৬৩৩ এ ধুরন্ধর, 

মন্তা-্বর্গে যানব-দেবের মধ্যে পুরন্দর। 



কান্ত-বানী ২৩৩ 

“এম এ, বি এল, এ ডবল এস" উপাধি অণ্ডিত, 
তাল আইনের পিডিস্নেব পান্াতে দণ্ডিত । 

একদ। এক রাজনৈতিক সাভার মধ্যস্তলে 
গাালেন, বক্তার বিষয় দিষৌবশ কারে বলে 15 

“ডভাতে]200 109. চা61505” বসলে অমনি গেল আটকে, 

বন্তাকে কেউ গুল যেন হঠাহ ফালি কাত লুকে । 

“ছ০৪ রশ ০০০০]৪, ০1919017365 উঠলে ভ1ক্র প্রোজ, 

চতুর্দিকে পাণ্ডে গেল সে বক়ুভার ঢোল । 

বাঁচি গিছে গহ্গির কাতুছ বলেন মাইন্ডি হেসে, 

জজকের যেমন 6111126 51350255 এন হহনি এদেশে । 

ব্রাহ্ছণ পণ্ডিত বিদায় 
পল্গান ও কথা ভাবা), মুদেল উদ্পর তস তয় না বলিজে, 

সম রেখে চলা ভাপ দায়, এই হতভাগা? কলিতিত | 

স্ছিতে শা পেত জ/ঞএকছা কথ, কুদাচিহ লিখ কাগজে, 

নলিশ শয়স বুলাছে তা ওত তা পাদ, স্ীনেই বংশে যে) 

যে কথাটা ভায়।, আমা সলিলে মুখধি চে বল, * তক্রু?, 

লে কথাটি মদি এদেশেব কোন ৪ হোম্বা চোম্হা লিপ ত 

ঘিইউতা তার বেছে যোত কত, আম্বাদ হত রি 
কজন তোমা হিতভিকদথা শোন বাম, শ্বাষ, , যছুবু গ 

কি কি পড়া আছে ভ্লাঘবাগীশেব খবর নিলে না -বাটে, 
ছেডা চটি পায়, লামাবলী গাষ, টিকি দেখে গেলে চ'টে 

সে যে [তোমা হততি কত মিত।, রী, সংষমী সে যে কতটা, 

সে যে তোমা হ'তে তত বেক নয়, তুমি মনে কর যতটা ; 
বিলাসিতা তারে মজায়নি, কত সাষান্ত অভাব, 

একটি পয়সা দাও না তাহারে, তুমিতো মস্ত নবাব ! 



৩৪ বিশ্রাম 

কথাটি বলিলে খেক্ষী মেরে ওঠ, যেন এক ক্ষেপাকুকুর, 

“দেসরা যায়গা ছেখে নাও, হেখ। কিছু হবেনা ঠাকুর 1” 

সে থে বলে গেল কি সব হেতুতে হি"ছুর ধশ শ্রেঈ, 
কোনত অপরাধ করেনি তো! তারা হিছর পুরাণে এক । 

ভাল বপিলেই কিছু দিতে হয, অতএব সব প্রলাপ, 
ই মধুময় ধমকানি খেয়ে পাছে হয় তার জোলাপ, 

থত-মত খেয়ে কাপিতে কাপিতে পলাইয়। ঝাচে ব্রাক্ষণ ; 

পথে গিয়ে ডাকবে, “এতবড় নাম, সায় বাহাছুত্র বাম-মো শি” | 

ভারতের ভবিষ্যৎ সমস্থা। 

সম্পাদক ভায়া! 

সব “ভূত'গুলো যদি নিজের মতন ঠিকাদণি, 
বে তম শানে চলা, 

আমি অভিফেনসেবী, ছিনিয়ে ল নেশাখোর, 

কলিলেও টিপে ধরে গলা। 

অভিফেনাভাবে যপি আমাব স্ভাব নষ্ট তয়, 

লই তব গোচন্ম পাদুকা, 

তবে আমি “চার, আব ততাম!কেএ যদি তাই বলি, 

তুমি পৃষ্টে পসাইবে দুশ্ৰা 

সর্বাভৃতে মাঝ্ুদৃতি তর" হয় না বিষে, 
নিজের লশিপদ তাতে খাডে, 

আমি চো, তুমি চোর, রাম, শ্যাম, য়, হরি চোর। 

পলিলে কি তারা মোরে ছাডে? 

ভেবে দেখ, সম্পা্গক, ( তোমরা! তো বহ্ছদর্শী খুধ ) 
ৃ নিজে দোষী, নাহি কৌনও জালা, 

“সেই দোষ অপরেও বর্থমান” বল! মাঅ, দাদা, 
প্রত্যুত্তর কি পাইব 77৮ | 



কান্ত-বাণী ২৩ 

গতর; চক্ষু মুদে বা খুসীতে অক্িফেন খাই, 
নিয়াজ যা হইতেছে হোক , 

রাজ্যের খবর দিয়ে তোমরাই শাস্তি ভঙ্গ কর, 

০তোমব্রাই 'অনিষ্ঠটকালী লোক । 

ভাব্তের বর্জমান, গোলমেলে রকম স্েয়ালী, 

জটিল এ দুর্বোধ্য, স্বীকাধ্য ; 

একথাও ঠিক বটে, ছু্চাবছট চোরামা্ন আধ, 

বাধা দেয় ভবিয্বের কার্য । 

5 পণ্টা ভল নয়, এত ভাব। সকলে জ্ঞানে, 

৪৯৭ নষ্টবুদ্ধিব লক্ষণ, 
যে টুকু শাভের পদ, ক্ষেপাফল এটা থেকে চাক, 

পিক্প্ডা্ কবে তা" ভক্ষণ । 

স্কির ধার চিরে বানা, দেশের কল্যাণ বাঞ্ধা করে, 

উষ্ক নয়, মাথ। খুব ঠাণ্ডা, 
তার" বলিতেছে "ই চোব মাব করিবে প্রসব, 

তুখঙ্গেব বড় বড অ.ং+1? 

এটা, বেশ স্পইকথ-, ক্ষেপাদল চেনে নাই পথ, 

খাম্ণা করিছে জবক্ষতু, 

শীতল মস্তিষ্ক ভেদি? দেখা দিল যে সব প্রবন্ধ, 

সকলেই এক কথা কম্ব। 

কিন্ত ভায়া] পথ কোথা, একথা ব. শনা পঞ্ডিতেরা, 

কোন্ পথে গেলে ভাল হবে, 

প্রবন্ধ জগ্মার পূর্বে সমক্্রা যেমন শক্ত ছিল, 
তেমনি রহিম্বা গেছে ভবে । 



২৩৬ বিআাম 

আফিম প্রসাদে আমি, সদ্গ্ুক্ষ কমলাকাস্ত দেবে 

হাদে আমি' কলিয়া বরণ, 

এ পথের পাইস্াছি সম্যক ও অস্পষ্ট সন্ধান, 

ঘুচে গেছে অন্ধ আবরপ। 

তবে কিনা, দে পথটা! ব্োমরা ভাবিছ খুব সোনা], 

স্রল প্রেখাব মত শাষ, 

পরিক্ষার, এম তল, পপ্রশক্ঞ, নিরাপদ খুব, 
চোষ বুকে চল্গে যাপ্য়া ষায়। 

৪ই খানে এতটুকু মতদ্বৈত হবে মোব সনে, 
পথ ঠিক এ বকম নভে, 

পুরাতন জটিলহ-পৃণ এই ভাব্াতবরুষ, 

পথ তসাজ1, কোন মুর্খ কে € 

দণ্ডুক-খাগুব-আাদি মহারপা পরিপুর্থ স্্বান, 

জেগাক্াপ সমল্গা কি সোজা? 
জে বরপ্যে বালে পাতে মুনিপা। ফা লিখ গেছে, তাহা, 

চট ক্ষরে যায় বুদ্ধি লোঝা ? 

এ দেশের পথঘাট ণচবদিন জটিল গম, 

বিদেশীরা সপ পগহাবা, 

এলে এ পতন মাকে, একেবারে পথ ভালে যায়, 

দেশে আর নাতি ফিরে ভাব? | 

€করুর দপ্র খুলে পড়িলাম পুরাণ, সংহিতা, 

যাজ্বন্ধ, পরাশর, ম্, 

বাদার্থ, অমরকোধ, কাশীখণ্ড, ঠচতগচ্তমঙ্গল, 

“তোমা? ও লয়লা মজনু? | 
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খুজে খুজে ধণরান, ভারতের পথ-বিবরণ, 

বলে নাই কোনও গ্রন্থকার, 

তীবজ্ঞানালোকপুর্ণ প্রশ্বগুলি প্ডিতে পছিতে, 
দেখিত্ত লাগি অন্ধকার | 

এমন সমগে গু আবিড়াতি, অভিফেন ধুমে, 

আববিগা বিগ্রহ উজল, 
শিশুাশিক্ষা খুলে দেয়, দ্বিতীয় ভাগের যাফলাতে, 

ভাষ। ভাল সুস্পষ্ট, রিল । 

“পণঠা পপি পাঠ কর, জাডা দোষ দন কর।” ভায়া 

'“আড্য লোক খে থাকে আনু, 

হী 2৯1 আহল পর্দা পল।শিক্ষিতেল মাথা হাতে, 

মদনের মাথা পরিক্ষার | 

ভালু 5 মঙ্গল তু পথব্ান্া পিলাম কিয়, 
ভোক্ সর্ববজীবেল মঙ্গল, 

অিফেন ফু্ায়েহে পাগাই ৪, প্রিয় সম্পাদক, 

লালিকাব নাহিক সম্বল । 

সরকারী ওকালতীর আকর্ষণ 

( অনু্টভ, ছন্দ ) 

এস] সান্ধ্য বাতাল সেবনাথে নপবীতটে, 

চিম্তাকুল মনে পাদচাবণা করিতেছিল্ | 

সহসা উকিল »শ্রণী মধ্যে এক ধুরদ্ধর, 
ভরস্তভাবে ত্ববা আসি করিল! উপবেশন । 

সিগারেট মুখে তীর, চসমা লোচনন্য়ে, 

বদনে মরি গন্ধ, মস্তকে টেডি হুন্গর । 

কহিলা, “প্াথহে ভায়া স্থানীয় বারতা কিছু ? 

অথব1! মানিয়। আড্ডা বৃখা যাপিছ জীবন £” 
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“আমিতো জালিনে ধাদা, সন্বাদ কিছু মৃতনশ, 

কহিলাম মহা লাজে, ফাথাটা চুলকাইয়]। 

“তাইতো বলিলা বন্ধু, “ভারি €ষ গোল বাধিল, 

দ্বেবেজু বাবুর* স্থানে, বহাল হইবে ক'টা? 
দরখাজ্ড দিয়াছেন জগ বাবু, নিঞুন, 

বিনোদ চৌধুরী, আর ভষ্টাচাখ্/ কুলোস্তব 
মুকুন্দ প্রেরিলা আক্কি' শ্রগোপাল চুপে ছশে । 
ব্ায়োপাবধিক সম্াস্ত নামে প্ুত্ন্দর স্বৃত, 

হরিশাভয় মৈতেয়, ইত্যাদি কত বা কব! 
স্বারি ভরসা হচ্ছে, কেল্লা করিব হে ফতে, 

অরাতি বদলে ভায়া, ছণ কালী দিয়া সুখে । 
সকলেই যনে কচ্ছে কে কাকে ছান্ডিতা উঠে, 

অদৃষ্ট গগনে কার সাফলা-রবি ভাত্তিবে । 
সন্দেহ নাহি কাহারো, সম্বন্ধে হ্বোপযোগিতা, 

প্রকাশ করিতে তাহা, চেষ্টার নাহিক কটি । 

প্রতিদ্বন্থীর কুষ্সাতে, নাতি লঙ্জা কিনব স্বণা, 

যেকোনো ব্রকমষে হোক না, কাধা-পসিচ্গি ভালে হল। 
কষ লাবু জব বুদ্ধ, ঘাটি বর্ষ বয়ং ক্রম, 
'বানপ্রস্থ' করা হচ্ছে, ব্যবস্থা তাত্র এক্ষণে । 

পক্ষাসন্থবে বৃহদ্দাবী কর্সিতে আমি সক্ষম, 

করিয়াছি প্রস্থানে ছ্বাত্রিংশবার একটিনি । 

বিশেষত কথা হচ্ছে, এনেছি আমি যে চিঠি 
স্প্রতি করিতেছেন হাইকোর্টে জজীয়তি, 

স্বনামপুরুযোধন্ত, শশিমাধব ঘোষক্গা, 

তাহারি শ্যালক শ্রেষ্ঠ নামে মুপেক্রমোহন, 

স্বগেহ্র পিস্তৃত ভ্রাতা কুলীনব্যাঙ্ যাদব, 

তাহার স্ালিকা পুত্র, বেচারাম সপণ্ডিত, 

* ভূতপুর্ব স্বর্গীয় সপ্রকারী উ্কীল। 
চে 
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কেনারমে সন্াত্ত ১ বেছারামের ভায়কা, 

কটকে করিততছেন কেল্সাণীশিরি চাকুরী, 

তাত পন্থী মহাহলাদে, চম্পকাঙ্গুলি চালনে, 

এসাোপানোসা দিয়াছেন, বপতো। আর চাতি কি?” 
এখন্ষিধ প্রকাবেতে৮ প্রকাশ্তটে কৰি" বন্কৃতা, 

পন্থ অর্থন্যয়ে ভাব, করিতেছে ছুটাছুটি । 

কেহ] ঘুরছে নি, সন্ধ্য। এভাভষামিনই, 

মাজিষ্রেট কুঠী, আর জজসাহের কামরা । 

গোবেচারী মহাখেছে তলে জান পাত্িিয।, 

ভিজাসে প্রথমে, কতা হাত আছচ্ছ] ভাস, তবিয়ৎ্ জুজুন ?” 

আপন স্বার্থ তচ্ছে, এবদ্িদ মনোতব, 

সেকি পিচ্ষি উদ্দেস্টে অকাষ্য নাতি ভূতলে । 

শালিক শতে দ[দা, বিশ্বাস-স্থাপনা নুপে, 

০ভাঞাজে কুরণ্ণিফে তারা, পোষ মানে কি কক্ষণো ? 

মুখে শি, মনে ভাবি বেজার বধাবু দেখিলে, 

হাত্ছে ভালত্ছে চটে খধাকে, বলে গাধা মনে মলে। 

বিনাম1 পণ্ডিলে পুষ্টে, স্পর্শ বোর বিবজ্জিত, 

কসিম্া মারিছে লাখি, বংচ্ছে পু জুডাইযা | 

তিতভোপদেশ শানে ক'জন মানিষা চলে ? 

অথবা বুঝিয়া কেবা, নিবুত্ত হইছে কবে ? 

“গুগ্জাঞ্চ নিকটে যাবে দীন ভৃতা বশম্বঃ 

একখানি পজ পাসে, দিতে হচ্ছে দয়া কবে |” 

বলিয়? চরুণে ধন্রা দিলেন আধা গৌবব, 

এনেছেন বুশৎ ডালা, পক্কবুস্তা সমন্থিত । 

সাঙ্েব কৃতিছে, আরে এ ষে ভারি লিপ হ'ল, 

ক'জনাকে দিবো পঞজ ? ক'জন কার্য পাইবে £” 
তথাপি ছাডেনা বাবু চরণে পিয়া রঙে, 

»* মি ভি, এল্, গুপ্, ভৃতপুররব 1০851 [২০:0021251019750:0 



২৪ বিআাম 

“ধস্মাবতার, এ দীনে করুণা করিতে তবে ।? 

ব্বইচ্ছার বিরিক্ষেতে, লেখনী ধপ্রিলা প্রত, 
মনেতে ক্ন্িলা, “লাচি এ 'আপচ্চুকিয। গেলে । 

ভযদ্গুগ্পদাক্তোজে বাখিয়) অচলা মতি, 
রিকষেশ্ডেসনে সার্টিফিকেটে পূণ-দঞ্র, 
চলিলেন পদপ্রার্থী, কাধখ্যাক্গার মহক্রতে, 

শ্ুলশ্রে করিয়া বাক্স দেখিস্ব। শব পিক | 

গিশ্রিকে কহিলা ভাল আন কি ভাবনা প্রিষে । 

শ্ীআমঙ্ষ করিয়া পিচ্ছি, কলপধোত-কদিমাশুত | 

'পারজন্টারা সাতের ছি এলং শশামাদিতল 

ধরপ্রিপা, তহগ্রসাতণতত চাকুরী পাইল ফ্রুব। 

টি. জীধুরঠর সাঙাতুঘা ক্যার্সযটা লইতে হতে, 
ভরিচ্ছনাথ সেতনব কর্ব্য পাকিতলহলি। 2 

গগতে পিয়া পুশ্প, স্বপতেলে হই, সুপ, 

সহাস জলসা কাবু বাজি সদ কীত্রুকা পতুল | 

কে ব্রা তাপিবিলা আতা, 2, পাকা প্রর্হযু। স্জ 

'ার যে ক্যার্ডিজিচার, পিউ ধু জনস্ারতিত 

একথ। ললেত ১ ভাতক, লোকে করিল প্রভাস, 

ন্বার্থদ[ল হ'লে শিচ্ছান, বনে নিবো গদি । 

জগত ব্রা কে পিপ্তে, নাখালক এনব্ব্ন, 

ককাপি শাণিত তাকাব এ কাতযা বহুদশাতা | 

বিশ্েহত কণা হস্ছে, সাতেল ভালবাপসেলা। 

অপো মধ্যে মতা গন্ছতগাল যে বাধিযা। উঠে | 

গ্রগোপাল মসীকষ্। ভাত্রি ভর্ধিল ৪ ক্রুশ, 

পাকা হন্তক নকে তার, শিশিনারশ্চ বালক 1 

বিশোদ চৌধুরী বুদ্ধ, বনুদৈব কুট্ুম্ঘকম্, 

হইগোলে ডুবে আছে মত্রিতে অবকাশ কৈ? 
বিশেষ উতর্রিজী ভাষ! পারেনা বলিতে তি, 

ভু'কথা খলিতে "ব্য, খা, করে সে ছু'সহজটি । 



১ 

কান্ত-বাণী 

মুকুন্দ সর্বদা 'ঠার “ক।শিকা” লইয়া বহে, 
তাহার উপরে বিপ্রস্থিতীয়পক্ষ বিব্রত । 

₹রিশের কথা বেশী বলাটা? নিষ্প্রয়োজন, 

আছে তে যদ মা২স্ধ্যে, সর্দার তরে ডুবি । 

অভয়ের কথা হচ্ছে, আচ তে! উপযোগিতা, 

মধে; মধ্যে পে খাকে লাঙ্কেগো? কোমরে হাযে। 

অধিকক্ধ সদা আছে, প্রহ্থতবের সাপে) 

প্রবন্ধ লেসনে ভাখ।, কাটিছে দিন যামিনী 

কতে, নিরজন ভ্রাতা, দিগঙ্থ্র অতভাদষ। 

কক্ষাে মাক ফলা দোলে, আখিছর সুরক্তিম, 

হীন শুভ জগত পায় কেমলে কাধা পাইবে, 

পাকে ও ত্রাঙ্গণ শ্রেদ তব্ছঞ্ান্ধন কেশ ও 

শের ত প্গঞজ বাবু চাষা দঙ্গে দিবানিন্দি, 

পণ্চিয় কফি উদ্যানে, াকেন মারি কর্ম 0৮ 

এক্কারে অতানন্ব ক্রিয়া গুঞ লম্িধি, 

লভিয়া লুক আন্দাস+ হইল পুনরাগিত 

বলে কেহ, অতো ভাবা, কল্াা বিবাহ মানসে, 

গ্দ্ধ নির্ঘোত্ছেশে, চট্টগ্রাম গিক়াছিন্ 1৮ 

কভলা। কহিলা *হ্যালী পী।ডতা।, বারতা সনি, 

পাট ভুযাগঞ্জ, কদলীপুর সন্গিধি |” 

কিন্ত হাফ, অপৃষ্টের কি তীব্র পরিহাস এ, 

প্রদদ্ধ কটু আাহার কবিয্বা ফিরিল! এবে। 
পরাস্ত মালিয়। গেলা বুদ্ধেপ্রক্ নিকটে যু), 

এত যে ব্িকশমন্ডেসন্, চলাতে গেল সর্বথা | 

ঘুটিয়) গিয়াছে দাদা স্বপনের নুপত্ট?, 
অবশেষে বিছানাতে--- বাক্সি কেবল 1” 

হাসিয়া? খলিলা পন্ধু, 'ক্ষেখগে বাব ষণ্ডলে, 

গ্রুতোকে করিয়া আত, ম্পোল কি প্রকাণ্ড “1” 
টি তি সি লস তক ভিলর সপল 

সপ এ পর জি সস : জঙ্ 

* বৃদ্ছ কষ বাবু অধাভিত ভাবে এর চাকন্বী পাইলেন । 



২৪৭ বিআম 

৮957100701৮ ২ 

€ ১) 
কুষ্তলহীন চাঙ্গিত উপরে, 

পিস ৪০] ৩, 

(0৫8৮6 0582002 এর মত, ঘি 

দেয় অপুর্ব £1925, 

আর, ক্েজ্স্থানে রহে যদি ভাগ 

পু টিকিনু গুচ্ছ, 

আনিবে, তাহার তক শাক, 

সন অভীব উচ্চ । 

($ ৭) 

নাতিলন্থিভ কোকাশ ৩কশ,। 

প্রচ ও সবিশ্বাস্ত, 

দিনে রেতত প্রায় হাদেশ ঘণ্চ 

চুলটি নিয়েই ব্যক্ত, 

ছোট কথা কু, কম হাসে, আবি 

নিবিকের মত থাকে, 

অগা দেশে না কোক, বঙ্ষ- 

কবি বালে জেনো ভাতেক 

€ ৬) 

সই শ্টোকডা কেশভাত্র, তল 

তল বিহীন কটা, 

কাজের চিক্ষনি পৌজ্। তায়, খায় 

ডাল কুটি ও পরটা?, 

চুপটি করিয়া বলিয়া থাকে সে, 
তুয়ারে নাপরা তিক, 

“মান সিংক'শ-জাতুয়া! রাবার 

দরোয়ুন, বনে নিষ্েে! | 



কান্ড-বানা ২৪৩ 

€ ৪) 
বাড়ীএ শ্িডিততে দৃষ্টিটা কম, 

বাইনে ফরাস খাসা, 
বাজারেতে ধাব, চিন্তা বিহীন, 

চলে খুন ভাস পাশা, 

বোল চেলে পটু, মনে যাহা থাক্, 
হাসিটি দেখায় আাভুনে। 

পেটের কথাটি বলে নাঃ আুইভ্র- 

ব্যবসা, জেনে ভাইনে 1 

( ৫ ) 

অন্ভি সংগোপনে, সন্ধ্যার গ্রভাহ্তে 

কল্প লাগাধ চুল, 

নজ্জনে হকি কোজ্জ সাফ করে 

লপ্গান দক খুলে, 

বিল্পল কুশ্তল শিক, তাতে টেন, 
প্সিকি, একার অভি, 

কাঠি না দেখে, বলে দেওয়া বায, 

“দ্বিতীন্র পক্ষের পতি ১ 

(৬) 

তুলসীল্গ মোট? মালাটি গলান্স, 
কামানো মাথায় টিক্ি, 

“হল্িনাম' ছাপ সমন্ত শব্ীবে 

কক্িতেছে ঝিকািঙিকি, 

“অহিংল। পরম ধশ্ম” মুখে কন, 
বিশ্বের অহিত মনে, 

মাছ-ম্রাংস-ওখাস্বা পরম ফু, 
ঠিক ধলে দিচ্ছ, গশে । 



১৪ বিশ্রাম 

সরিণয মঙ্গল 

৫১১ 
বসে 1 

এ লিখিল প্লচনার পুথম শ্রভাতজি 

ককুণ-পয়ন-ক্চোনে হেবিগেন বাজ 

অধিন্লাজ, মঙ্গল-চরণ চঙ্ছী, বুক - 

অলাতত শর্তিব বিকাশ, সাবিষল- 

সাল্ত-ক্জ্যোতিবিড।লসিত বিশ্ব পাশ ভন ও 

অনস্ত-শুন্ধশাময়, শি আন জণ্ডে 

অবিচ্ছিন্ন মিলত জভিবাক্তি সাজা 

শু আকাশের কোলে শিহুমতষ উঠিল 
মভামেজনের জকধবন + পি ৩ অণু 

ছুটিল প্রজা বেপুগ আপুর সক্ষানে, 

বিশ্বাপ্রমিতকক শ্েমকণ পক্ষে ব্চিৎ 

উল্মভু শিষুষবঙ্ছ ১25 তত গ্রহে 

ছাইল অসীম শুন ১ প্রাক পাযাদল 

বাধা পাখ্য নে, অচ্ছত্য পক্ষনে » শশী 

ন্িপ্ধ প্রেমাতলাক ভপতাব লগে তষে 

সাপি দিল পৃর্থিলশতর, বক্ধ প্রেমপাশে | 

ছুটিল তিল [সন্কপানে আীব্রঞ্জেম- 

ব্যাকুল তা লয়ে বক্ষে অশল মনিলে 

লা মল সঙ্বন্ধ স্াপিত । ডা 

ভেরি উদ্ডিল ভকোন কধ। আশে পরি 

করে ভাসিল কোমল 1 করুণা কপিঝ 

মুদ্িমাভী, বস্তি, সম্তানে কি আবেশ 

চাপিল কোমল বক্ষে ; অন্দে মতপ্ম তাত 

আঅনিকোধ স্েহ-উদ্স তল উৎসারিত | 



াস্ত-বাণী ২8৫ 

প্রেমের বিজয় মাল্য, প্রীতিভদ্ি্ভক্গে 

দিগ। সতী পত্াইয়া শ্বাখীদেবততান্ 
ক্দেশ্পে ; বিকাতিয়া শ্রচরণ তলে, 
আজান[ইল স্তব্ধ গণ্ভীলর 'ভাষাসু, 

আঅসক্কোচে, জবিতর্কে আম্মাবলিদাল, 

[পু অদেবাভান পণযক্েদীত জিধানে | 

মে প্রেম দিতেতে শিশ্কা নিখিল সংসার 

বল অঙগল হেতু, যুগান্তর 

হাতি, শ্রস্প্ত নাপ্রল কলি, সন বহে, 

তাই শ্পিখে কদতে হবে ; ০ শিশ্বতপ্রাহ 

গ্ন্তঅধ্যয়নব্রত আক্জে কপ মা ধান, 

স্বামী মা গুরু, তব বহরে, কন ছি 

শিন্াহ স্বীকার ; বুঝ ভাল কে 

গুহই?র এ ব্রহ্মচষ/ % দু সাধনায়, 

গ্ুবল শ্রিশ্বাসে, স্থামীদেপততালু, কর 

শিদেশ পালন, ভাব জ্জানউপদেন্দ, 

গুরুশ্িষা পরী; তি-সস্মিলনফলে, লগে 

যাশে সালোক্য মুক্ক্ির দেশ % শোক দঃখ, 

তাপ, ধরণী ধুলা নে পড়ে সাখে। 

তুমি যাবে মু, বৃদ্ধ, শুদ্ধ, অনাবিল 

চিও লাশে, অহামিলনের যশোগানে 

বিভোপ্র, সে প্রেমময় চিদানন্দ পদে 

কৰ্রিবারে আন্মাসম্পণি হে কল্যানি, 

এ নভে দহিক ক্রিয়া, চিরবিনম্ববু 

বিলাগলালসাভগ্তি, - নহে ক্ষণিক 

মোহের বিজলি গ্রভ1, হে কু সখ 

ছুহখমক় দুদিনের হরষ ক্রন্দন, 

প্রভাতে উদ যাব, সন্ধায় বিলষ। 



২৪৬ বিরাম 

€২) 

সখ 

হেখা, লুল আসি মিশে স্ুলে, অণু মিশে অপুতে 

হযে হৃদয় মিশে তন্ত মিশে তন্ততে । 
কুমুদিনী চাহে াদ, চাদ চাতে যামিনী, 
কমগিনী চাহে রবি, মেঘ চাকে দামিনী , 

মিলন-সঙ্গত-ভর! মধুর এ ধবাধাম, 
জীবনের লক্ষা মুক্তি, মকামিললের লাম । 

সেই মিলনের মূলে, মধু মিলন আজ্জ, 
এ মিলতেন ল'যে যাব সেই মিলনের মাঝ । 

তাই লইতেছি বদর”, এ যামিলঈ মণুলে, 
মহামিলনের যাত্রী, নব-পর-বধবে | 

ধরার বন্ধুরপত্থে ্ষরধিরাকি চবলে, 
সি) সডাকিবে যব প্রান্তর ণে, 

স্পা আসিলে ধিরে ধলহীন হদয়ে, 

অভিশ[প ছিবে, সথ], ততশ্ধি শিদয়ে 

শিশ্পশকি সাপে খাক্তি, দিবে বল, সপ্ত, 

কঠিন-ধরনী, সখা, কানে দিবে সরসা। 

জীবনের নব পাস্থ । সাপে নিয়ে! উভারে, 

এই নিয়ে যাবে তামা, স্বরগের ছুয়াতর | 

স্বীরে কার না হেলা, করি ও শা মবতন $ 

ওর ভুখে তখী হয়ো, বলিশ্ুনা কুবচন 

হইবে দক্ষিণ হস্ত, এ জীবন আহকুব। 

দেবাশীষে এ জীবনে অমঙ্গল ন1 হবে ! 

কুশল-বাসনা-মাখা, ধর, দীন-উপভার, 

জীবনের শেষ বেলা তে পারে উপকার | 



কান্ত-বাপী হ৪৭ 

€শ৩) 

বসে ! 
নিশ্মল মধুর নিশখিনী, 

"সাজ ভব শুভ পলিণয় + 

শশধর এনেছে কৌমুলী, 

ফুলম্ধু বিহনহ্ছে মল্য ॥ 

হাঁস নুখে এলেছে কুশ্তঘঃ 

স্রপলিজ মসমালোৌবজ্ড ২ 

কেটি, লীগ, ভম্জল গ্রহ, 

আনিব'ছে আলোক-পৌরব । 

যাব আছে যেটুকু সম্পদ, 

ভাই “স এনেছে তার ভাবে । 

যতি ত" প্রকৃত জননী, 

াডাইল উতৎস্প-বাসবে ২ 

অমি আক্জ কি দিব তোমাবে, 

স্থচরিতৈে ! নয়নের মণি 2 

হটি কথা কবিতায় গাথা, 

শুঁভদিনে শুভাশীষ ধ্বনি ! 

সুদিমতী সবপা বালিকা, 

পবিজাত-পরিম্ল-বরাশি, 

আলতো! ক'রে ছিল গৃভাঙ্গষন, 

তোর এ শান্ত অভ্র হাসি। 

কোন্ শুভলগনে দশায়, 

ফুটেছিল ব্বরগের ফুল । 

ছন্ডাইস়স। গ্রীতি-পৰ্িমল, 

করেছিলি হৃদয় আকুল ; 



২৪৯৮ বিআাম 

আক তোরে জন্য বৃহ হ'তে, 

তুলে নিষ্বে যাবে মা কোথায়; 
মনে হয বুক্ত-চাত ফুল, 

ল্সেহকারি পেলেও প্কায় । 

পুষ্পভার] বুষ্তের মতিন, 
০ নিকুঞ্জ। এহিবে পড়িক়া ও 

বিফল আগ্রহ লয়ে শেক, 

লিলাশায় পড়িতব ঝরিয] 

'তবু এবযে নিয়তির লেখা, 

ছ্েতে যেহাত হলে পিউবাস ; 

কাছের কথ! ভেবে যেন, 

ফেলোনা, মা, ভুপেকর শিহশ্বাস। 

বমণীল্ পিই দেবতা, 

পতিগৃভ অনস্ত আশ্রস ও 

প্রেমময় শিধাতার বৃবে, 

পভ ভোকু নক পর্চয়। 

স্পানন্দমময়ী মা আমার, 

শ্খশান্থি নিয়ে যাও সাতে 
লোপ। তয়ে এতে যেন সব, 

9 সোপার তাত লিপ যাতেতে । 

ভক্তি গীতি সরলতা দিনা, 

আপনার করে নিও সবে; 

কেখ।কার পাম খুচে যেন, 

“লস্ী বউ” নাম প্র্টে ভবে ॥ 



স্ান্ত-বালী ₹৪৩১ 

অবিতর্কে করিতব স্বাদ, 
কজন নিছে পালন ; 

মিষ্ভামষে তৃধিবে সকলে, 
করিবে মধুব আজপল , 

গুতক্শ্য জান, আআ, সপ্ত, 

ভবু পা কলি ও আতঙ্ক ত্র » 

বছ্ণীব সগর্বধ লচল, 

জ্্যোদ্তিত হান্ট আগুন অন্ধকার 

ল্রী-ত লাস নবতনব কোকিল, 
হা যু যুতাশনলা পাপ জাজ 

স্বন সঃ তুচ্ছ পাল পাকে 
ভাস্চ যব সবদুম্ জজ । 

ক 

পক্ষ কলি স্গামশব চল, 

চ।তপাউপুল আশিবল ভল্শী , 

এউ এরণব ভাবা পালন চাতি, 

লক্ষা জষ্ট হয় নাবরমণী। 

ক্রথে ভখে, জবকুষ প্রোনে, 

চির সহি, সম্পদ, বিপছে 

ইত পরক্াুলব সাক, 

মতি বেখ, জাভা শপে 

কথাকঞ্চলি গেখে ব * প্রানে, 

কোঁন মতে নাহি হয্ব ভুল । 

উত্ধলিস্া উঠিবে সম্পদ, 
কখনো হবেনা অপ্রতুল । 



বিশ্রাম 

শিরে ধর স্মেহ অশীর্বা, 

বিদাতয়র অশ্রু জল মাখা, 

লিন্দুর অক্ষর কোক ম।খে, 

আজীবন হাতে বোকু শাখা । 

€ ৪) 

ইশশবেব মোভ অন্ধকাব 

ঘুচে তোব তকে হগ্রভাতভ , 

পরাইয়। পরিশয়-হাব 

কর যাব শুভ আলশীববাদ । 

জন্িত/ভ তে পরিবিহর ভমে 

০ ভাব্ততি শত দেব্লাবীছ, 

বেছে গেছে পুত পদ-বেছা। 

স্তীব্বের বিড়ৃতি বিস্তাহি। 

রমবীর অসীম আশ্রয় 

একমান়ু পাতব চন্রণ, 

স্রপণ্ধত্র সর্ব তথ সাক, 

প্রি পদে জীবন মন্দ: 

পপ্পক্রেশ কপুন। গণনা, 

চন যাশ লক্ষা করি স্ষিহ ; 

এ স্বানে পাইবে কুজডাক্ষে। 

চতুর্ববর্গ ফল প্লমণীব | 

হ্নিপুপা নবী যেমন 

ভয়ে গীত-তাপ-লয়-বশ, 

স্বত্য করি” হেলিস্বা গুলিক্, 
স্থির বাপে মাখার কলস; 



কাশ্-নাণী ২৫১ 

পন অপ পীক্ষার। 

দেপে নাই পাখীর শরির 5 
নেলজ মাত্র নেভ্র ছিল তার, 

আজ্ঞা মানস লিধেছিল "তীর । 

€স সাধন, সেউ একা গ্রাভা। 

সেই নিষ্ঠা, সেই দু পণ ; 

জ'গাইয়া তাজ মা ক্গীক্ন 

পন্থী চোক্কি ভালু তক্ুলন । 

কর্লোর লক্কুর পন্থায়, 

শর্ত পদ চকিলিত চিত্তে, 

লু স ফুলল লসিযা পিস্তল রা হর কাছ 

নিরিগ্যম জন্সমর চিজ, 

শর্নিিকপী, সঙ্গানন্দঅতি 

তার পাশ পাল, মা আমার ২ 

বল্ ছিশ9, আশ দিন রাতুল, 

দিও সক বিন আধাধাত ! 

ভুই দে, দুইটি জীবন, 

একজ্স করিষ" দিত আব । 

ছুই শক্তি মিলনের ফলে, 

শিক্ষ হোক 'জগতেব কাজ । 

এ মিলন এীভিকেক তু, 

নহে কু দৈহিক ব্যাপার, 

নহ তুমি ক্রিড়ার পুতলী, 

্বামী কে বিলাসের হার 
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আছিক।র ৪ আপন্দ মাগো 

পচ্চিদ|ন্ন্দ ল1ভিয় সোপান, 

আক এ মিলন বধু, 
মুক্তি দিযে দিবে পর্সিআণ। 

ভারততব্র ক্ঠার স্ঙ্গিতুন, 
চাও শৃন্ত্রি, হ তেক্ষত্যিশী ও 

লজ যদি মাবে থাক, মাগো, 

পোকাবেশা এ ভখ-যামিলী । 

2 

যাও মা, পৃতন দেশে, মুন্হিমাতী লঙ্্ীবেশশ, 

ধনধান্স পৃ করি তাহাদের আগহ ও 

অক্ষণে চরণ দিয়? তাল ঘুল মুটাউয়শ, 
ধিতি দিয়া কেতড লন তাকাতদর শ্েত | 

আশীর্বাদ ধর মাছে, বঃইকুব সে সাদে সাধে, 

১৯শশব সঙ্গীব মাত, চিস্রবিলোদগন।, 
আনল, লইড়। মানি, আনন্দ বিলাছে জাত্ি। 

৫ ভবশে ফেলে য। এ. বিষাদ, রোদন । 

যে দেশে অন্য মাছে, তাপস চাখে সঙ্গ জাগো, 

অটুট স্বদেশ-্রীতি, যতে পরি বুকে! 

প্াখিতে আপন মান, ' অনলে জীবন ঘাস, 

ভরিতে করেছে কত দেবী হাসিমুখে । 

মকিম-মর্গিত শেরে, স্বদেশের পানে ফিরে 

চাল মাগো, পদাঘাতিত চরণ কর পাপ 

দুর কর দেশ-দৈচ্ট। নাচাও স্বদেশী শপণ্য, 
শোন জা ভারত-লক্ষী-কাতর-বিলাপ ! 



কান্ত-বানী ২৫৩ 

ধন অপক্কারীবেশ, জাগিয়! জাগাও দেশ; 

কোমপ লাবপ্যমানে তীক্ষ তেজোরশি 

যতনে লকারয় রাখ; জলদগন্ঠীরে ডাক, 

চমকি'--উঠক যত, নিত বিলাসী । 

হের দুখ শত শত, ধর পর-ভিত-ব্রত, 

্ষুপ!ক্ডিবে অন দানি হইয় অন্ন, 

কপ পতিতের হাণ, ভর্বহলেপ্রে পক্িদন ২ 
আশ্রত জনেস হও লতা ভহ প্রুদ1 

মাগো, * [কিমা ৬ পঃতকুনে তন প্ুবা , কি 

চল ০৩. শক স্বক্ষপপিণা হছে যান্ডি এপজ্ত ছতুখি, 
যশ হোক গকজছা, অস্কত ভাতের শঙ্খ, 

এন্দব উজ্জল তে কু বিবাভার বছে।। 

£ ৬) 

সঃ ক কলে মাচিষ কাছ 

গ্রহ হাতে জিতে হয় 

যেত়ের কাজ কি শক, পরকে 

আপন কলে নিতে হত 

অআচৈনা সংসার গৈছে, 

তচেশ্াার ঘভ থাকত হবে, 

»বার কথার বাধা হতে, 

»বার মন বাখতত হবে| 

তাতে, মা, তুই শিশু, সখা 

শেলেই যে তো কানা পাবে । 

চোশের জলটি ন! শুকাতেই 
তোর হাতে, মা, বাকা যাবে। 
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সুখ দেখে, ম! কত রকম 

ক'বুবে বাই আলোচনা! ; 
মন্দ লোকে ব'ল্্বে মন্দ, 

ভালো ব'ল্বে ভালো জন" | 

ঘাম একট্র স'রে গেলে, 
খ'ল্বে বয়ে সরম নাই, 

গায়ের কাপ সপে না, মা, 

নুতন বাকের গরম নাই । 

বাথা পেতলে উজ নাই তাক, 

আনন্দে সে গাস্লুত নাতে, 

পান্ডা পল আর লা পাকক, 

করার কদান শল্ৃত পালে 

এ ভাল নয়, তা ভাল লস) 

শক প্রক্ম কাতুয় বালে, 

আপন কাজে মন গিন্সে বরাত, 

সন্ত নতি সাকে যাতেলি, 

"সত ফে, মা ততাত্ আপন বাস, 

তারাই, মা, তোর আপন জন, 

ভাদের তুই ক'বুত্তে হবে, 

করতে হবে আবন-পণ। 

নিজের কগ্ু চেপে রেখে, 
তাদের ক করিস্ দূর? 

তাদের গর মাথায় রেখে, 

নিজের দর্প কগ্সিস্ চর । 



কাক্ত-বাপী ২৫৫ 

গুরু, জের সেবা কাঝো, 

ভাদের বাধ্য হয়ে থেকো; 

ভাদের আনা ক সইতে 

শথ আছ, মা সাগে দেখো | 

সংবান ৬1, এসম্ন, মানি), 

কুক্তলীনে কেশটি ভর", 

জ্যাকেট, সেনিজ, লেফ টি পিনে, 
দিবা প্রৃত্ত লেশ্পটি করা) 

“টতনু নিয় বউ লখসে লক, 

কঘৃক্ব কেডা, ভাসে, খাস, 

»-সাব্রেল কু ভিসি গেল, 

ভাল্র কি জঙতত আশা যায ₹৮ 

এ সনদ কনা কউ পা পলে, 

নিলুজ্ঞএ মাজা প্াখিস্ নিজে, 

স্প্রক্কে বাখিস্ মাথায় কাকে, 

স্ধম নিযে খার্কিস নীচ | 

আমরা, মা, ততাব জন্কে কান, 
তুই কেসে যা তাকেও ঘকে 

মনকে ভহতখ বেখে যা, মা, 

ক্থাথ নিফে যা তাহদ তে । 

মিথা। গীরন ভুলে পিষে, 

ধশ্ধের ভব্দে হসস্ তব্িতা ২ 

সতী লন্্বী তস মা, সবে 

কয় যেন 'সাবিক্রী-সীতা” । 



২৫৬ বিআাম 

€প) 

মা! 
সিদ্ধ আলোকে ভব্বিয়া হৃদয় 
এতেছিলি নব উধার মত 3 

কেহ জাগরণে জেগেছিজ্ গ্াণ । 

ফ্ুটেছিল প্াঁতি কুহ্ধম কত ! 

আজ তুহ যাবি কোন পরুতদেশ্দে, 

আমানের দিতে খনার বাতি, 

তাতদএ পগনে হইবে প্ভডাঞ্জ, 

তেলের গগতুন নিভিণে ভাত । 

আত, ভাই হোক তোমার ক্যোততিতত 

ছেয়ে দাও, আমগো জালের দেস্ট। 

লয়ে নবরব--সিল্ন্ের ফোট।, 

রেখোলা তাদের আধার লেশ | 

পক্ষী স! মামার, ভাভাদের ঘবে 

হত অচল] লম্ত্ীপ্র মতি 

এদেস্েরে নাশ সাবিত্রী ও সীতা, 

স্বামী “সন? চিরজীবল ব্রত £ 

সে গ্থৃচে সম্পন্ন উঠুক উদ্ছলি'-_ 
আনন্দ উৎ্সণ পাকুক জাশি 

সবে যেন বলে “এ বুশ শান্তি, 
মঙ্গল্যরী ধধূর লাগি ।” 



কান্ঝ-বাণী ৫৭ 

পতিব্রতা ও, শ্বপজ-আদরিণী, 

গৃহিণী হ৪, সবার প্রিষ্ ॥ 
চির মঙ্গল দিএ তাজাদের, 

শ্থতিটুকু শুধু মোতদর দিও । 

অঙ্ষল আশীষ শিরে ধর যাগো, 

আলু কির! দিবে গরীব কাকা” 

চির স্ডির হোক সীধির সদর, 

অক্ষয় হোক হাতের শাখা | 

€৮) 

লি! 

কোমল শিরীষ কুন্ডতমের যত 

ফুটেছিলি গৃভকুজে ২ 

শ্ুবনের শোভ। হয়েছিল কত, 
স্প্রম-হ্যযা-পুতলি । 

শিতান মাদর-উষারবি-কবে, 

ছিলি অন্র্দিন দীপ্চ / 

আাতাব্ সোভাগ-শিশির-শীকনে। 

হকুমার তন লিস্ত। 

দেবতার শুভ আনব্রতি ₹হ২-ব, 

ছিল মা তামার পুণ্য, 

তাই আজ তোরে তুলিয্া লইবে, 
বুস্ত করিয়া শুন্য | 



২৫৪ বিআম 

ফুহাম-জনলম কোক মা সফল, 

হোক মা পুজায় সিক্ষি ; 

দেবাখষ ধারা সম অবিবুল, 

করুক সখ দম্ুঙ্ছি ৷ 

আমাদের কাছে পাছে থাক, মাগো, 

অশ্রু, প্রিষাদ, শ্রান্তি 

তাদের বশে সাথে নিয়ে যাশো, 

সম্পদ, সখ, শাস্তি । 

মধুর চব্রিতত তোষ গুঞ্চতনে, 

কহয়। তাঙফেবু খার্ধা ও 

আগ্রুপত জ্তন সধুব বচনে, 

তষবে মা যথাসাধা। 

প্রুকা হন পাতি কলে চা অশিবুজ 

যশহ হোক অকলন্ক 

সিল্দু হোক চিন উদ্জ্বল, 

কক্ষ তোকে শঙ্খ । 

€৯ ১) 

যে মহাশক্রির বলে 

এ নিখিল বিশ্বের স্যজ্ন, 

এ পখিবী কেজ পানে 

প্রতি অণু করে আকখপ ॥ 

যে মহাশক্কিব বলে 

জ্যোতিশ্বয়- রবি, শলী, ভাব, 

সাখিছে আপন কাছ্ছ 

নাহি হয় নিজ লক্ষাহছারা । 



কাম্ত-বাণী ২৫৯ 

ধে অভাশক্কিন্স বলে 

চুম্বক লৌতেনে সন্ধা টানে, 

পর্ব শখ তদন্তে 

ন্োশ্ষিলী ধায় সিন্ধু পানে, 

“সই মতা আকষণে 

ল্িধাভার অলঙ্াা বিধানে, 

অজানিত ভটি প্রাণ 

দ্রটিছে একটি মন্য পাদ । 

বাঃ ঞ্রুতে চলিত ৬ঙছে 

স্রশ্রজ্ধুজে ৭ বিশ্বের কাক, 

গস! “প্রচ ভব কত 

সুত্রে খুরে পরে তসলাজ, 

যাব ০প্রধ বিশু পে 

ধেক্ু ০৯1 বৎস পানে খায়, 
ক্ষান্তুবী জশগন্ত তক 

শওতরধারে ধিক বহি বায়, 

বাহার ০প্রমের বিন্দু 

কণামাত্ড জ্নন* লভিয়া, 

পীষুস্ব ভাগার বহে 
সবতনে বক্ষেতে প্রিয়া, 

খান্র ব্রেম স্পর্শ মাজ 

সতী ধায় পতিপ চরণে, 

০স হ্রমেল ছাকাস্পশে 

এক প্রাণ ছুটে অন্য পানে । 



৩৩৩ বিআাম 

বস ? 

নূতন ত্বাজ্যের প্রথম দুয়ারে 

আঘাত কক্রিছ আক্জি, 

নব সব ভাব অজ্ঞবে পুখিয়ে 

নুভন ক্ষণে সাব্জি। 

যাহাক প্রসাছে চলিছ আনন্দে 

শন্ধু্ সাধলা-প্থে। 

কর মক্ষেত্রে সিক্ছিদাাতার 

পদ্ধধুলি ও মাঝে । 

অমভ্রা অশ্িন্দ; স্ব্রলা বালিকা 

স্নিশ্য বকা পেপে 

ভক্ত পর্রস্্ফ। সম্ুখে যাউিতত 

হুখত্তে জপ নু । 

মোশেব পুতদ্লি বালিকা রত *ঁটী 

স্থকোশলে পছ তাত, 

অ[দিস্দ একটি বজটি এ প্রমলী-- 

ক্গুতিণী হয় ফাতত। 

সম্পদে, ।পদে, তথ ছুথে তিন 

ছুটি না পাত আর, 

উহ পশ্বকালে কবে অত 

তুমি মাত্র লক্ষ্য বার । 

আআগ্থিঃ শক. পিন, দেবতা, আ্াক্মণ,, 

সানী করি পেলে যারে 

শত, দয়া, প্রীতি, ধম, হনীতি 
শিখা ধতনে তারে | 



কাস্ত-বাণী ২৬১ 

চে দেখ ম।গো সমুখে তোমার 

জীবন-প্রভাত ববি, 

আনলে জীবনে মরণে মরণে 

তখ প্রেম চাক ছবি | 

এত কাল যেথা যে ভাবেতে ছিলে 

মুছে ফেল আখি জলে, 

নারীর পরম করিতে সাধন 

ধিবর মনে এস চ'লি। 

নারী ধম নহে ত কেবল 

আপন] লইক়ে থাকা, 

বিলাস্রে ভাঙি মাথায় লইয়ে 

মলিনত পাকে ঢাকা । 

নাপীব ধরম আপন! বিকায়ে- 

স্বার্থে দিতব বলিদান, 

নাবীব জ'বন-_সংসাবে দুর্লভ 

বিধাতার শ্রেষ্ট দান । 

€ ১০) 

যাহার কটাক্ষে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি 

যাহার ইঙ্গিত-মাত্র নিমেষে সংহাগ ২ 
যে না ত'লে, এক পল চলেনা সংসার, সখা, 

তারে বাদ দিয়ে মোরা করি এ সংসার 

যে দিল সকল সুখ. সকল সম্পদ, শা1 ৮, 

পিপাসার দিল জল, লিশ্বাসের বাস্ধু, 

মনে দিল প্রেম, ভক্তি, সছিবেক, ল্সেহ, দয়া, 

পেতে দিল অস্থি, চম্ম, মাংস, মন্জা, সু; 



৬ বিশ্রাম 
শারীর-মআলস-শক্তি, সকলের মূলে সে, 

সর্ধ-শক্ষিমান্ এক পরম পুরুষ ; 

সেই সুলাধাবে তাজি', খেলি ধুলো মাটি নিয়ে, 
অণ্তুল তাজিয়া মেরা ঘবে লই তুষ। 

সুখে বলি “আছে সেই 5 মনে মনে সে কথাটি 

বিশ্বাস প্ররুত পক্ষে করিয়া নিশ্চয়, 

প্ররুত বিশ্বাসী হালে, তাভাস ভবন, সখী, 

হ'তে পারে কিগো এত ছুহখতাপ ময় ? 

সেছ্েয় চইটি প্রাণ পবিত্ন বন্ধনে বাকি, 

শক্তি যোগে হলব লে জগদুতর কাজ, 

নে মিলিতশক্ি লয়ে, আমবা লিলাসে মি, 

সে শক্কির আপবায়ে নাতি পাসি লাজ । 

ধশ্ঘ-সাধনের পরখ সহায় এ শিস্টীশক্কি, 

বিলাস-পুভলী নহে, সল্ট রী্ডনলক , 

কখনেং ভ্দেক বক্ষ নিক মাতন্েত-দ বা. 

সন্গমে আঘাত দিলে, জলম্থ পাবক 
ঙ্ 

বিশাল-প্রুতাপ-শা লী, মতা ভয-বির তাত, 

গকাণু জাতিতে বা লিজহাতে গত্ছে । 

দৃষ্টান্ত স্পার্টান মাতা, বাজপুতসীমন্জানী , 
অক্ষুলি ইক্সিতে যারা প্রাণ দি জডে 

প্রবঙ্গ বিশ্বাস জায়ে, মাণায় করিয়া শানে 

ঈশ্বর প্রেরিত যত শোক-ডখ-তাপ 

দাড়াবে তিমান্ষিতা, তেক্োগর্বা-লিম ভিত", 

পদাধাতে চুল করি ছেষ, ভিসা, পাপ । 

সেই শিক্ষা দিও, সখা ; ভারতের এ ছ্দিনে, 
ঘরে খয়ে দেখি যেন জনা, সরোজিনী ; 

জ্যাকেট, সেমি, মোজা পরিষ্া! পুতুল লেছে, 

না দাড়ায়, শ্বান্থযহীনা। ক্ষীণ, বিলাসিলী 



কান্ত-বাপী ২৬৩ 

দেভার আীবনে, সা, ফলে যেন পূর্ণরিপে, 
এ "আনন্দ মিলনের জম্ঙগগল ফল, 

“আদশ দম্পতি” বলে, টে যেন সভূমণ্ডলে, 

তদৌোহাপ স্ুযুশোঙলীতিধারা, অবিরল ! 

আনন-উচ্ভ্ী স-ভীপ, এ অভিনন্দন, সথা, 
উৎসবের দিনে শ্রঞ্ক চাপক্যের নীতি, 

নাহি নুতা, নাতি গান, দাম্পত্য প্রেষের ভান, 

গন্জীর এ উপদেশ, কেমন কুরীতিত ? 

হে পবিজ-ঠীর্থযাতি 1 সম্ক্োবে বং অসস্ভোনে, 

লহ তুলি' এ শীত্রস শুষ্ষ উপহার ; 

পণে যলে শ্রাস্থপদে, ক্লান্ত দেতে, বসে ব্রবে, 

তখন পড়িয়া? দেখো, পাবে উপকানর | 

€ ১১) 
সা । 

আনন্দের দিনে আজ, নতিিকথা ভাল নাতি লাগে, 
উদ্দাম উল্লাসে মুগ্ধ পথ, 

স্শাতি বিভোর যেই, কি সে কু তক যুক্তি মাতগে, 

সে কি বুঝ বাদখ- বিধান ? 

শ্ম্ধুব কাব্ামোদশি, গণিত, বিজ্ঞান, শাহি চায়, 

স্ব করে শুফ্ষ উপদেশ; 

চাণকোব শখতি লেক, শ্রণে কঞ্গোন্র শোনা যাও, 

আক্তি তাহে নাহি রদলেশ। 

তথাপি, কুশলপ্রার্থী, হিত কথা কহিবে ষাচিস্সা। 

না দেখিখে তব প্রীতি, রোষ ; 

এ অভিনদ্দন-মাল। গাধিয়াছি--স্রফ ফুল ধিয়?, 

গুণগ্রাহি ! না! দেখিও দোষ, 



২৬৪ বিশ্রাম 

আশু-রেশকর বাকা, তিক-শ্বাদ ভেহজের মত, 

ছিত সাথে আপনার গুণে, 

রোগীর বিরাগ দেখি, বৈদ্য কক না হয় বিরত, 

কগের আপি নাকি উন। 

ভ্িকালজ-জিত্তেক্ির-ধধি-গ্রবন্থিত পর্ণ, 

£ল যে, স্থা, আদ্র মিলন ; 

লাভি তাতে কাম গন্ধ, বিলাস্ব লোপ্পান সে নজ, 

তার মৃলে বঙ্মের সাধন 

সাবল্য-শিশিব-জিগ্ক শ্পবিত কৃতষের মত, 

করিতেছে ক্থপভি শিজ্ঞার , 

এ কুততম ছেব পুজা সর্ব [শ-বিধান সম্দাত, 
প্চিশুনা? বিজততচব শাক, 

পর্িণয় যোগ মাহ, মানবের মুক্তিক 2, 

মুক্তি, মহার্মিলনের শাষ, 
লাধন-স্ভায় এ শিষ্তকিয়া, নতে জগাডনক, 

ভুল যাও ৫দভিকতা, কাম। 

এ স্জভ উত্সব অন্তে। শিক্ষাভভার পাত করণে ভুলি, 

শক্ষিকপিপীবে শক্কি ঘা, 

জ্যাকেট, স্্িজ দিয়। গন্ডি পল বিজা» প্ুতলী, 

আঅলক্কর-হিয়তা ঝুলাও। 

পতিক্রত-পরসেবা-শে৮-দয়া-শ্রীতি-উপাদানে, 

কবে তোল হদয হন্ার ; 

শিখা সম্রম গঙ্গা, তেজ: পুজ্জ ভোক অসম্মানে, 
শ্িপ্ধ জ্যোতিঃ হউক প্রখর 



কাস্ত-বানী ২৬ 

উজ্জ্রপ অভিমান্থিতা, গাডাইবে জগত্তের মাকে, 

বিমিশ্তিত-করকুণা-প্রতাপ ; 
ধণ্মের গৌরব ছটা ভেক্রি১তণ পালাবে লাব্জে, 

আঅনিচাবে,। বকনা, সস্কাপ । 

০সৌবভ বিহ্গিন। শ্রফ পীরুস, এ প্রীতি উপভার, 
নাভি এতে আনন্দ-উচ্্াল ; 

তথাশি বন্ধুর দান, তত পালে পথে ডপক্াক, 

তীর্থযাজ্তি ! রাখি বিশ্বাস | 

(৯২ 

তম সং, ঘবের লন্গ্বি  আপনান ঘতবি ১ 

শোভাস্ঘমাক ভি, 

ভলন উজ্জল ০১০লু ১ 

পল আসান মা শান্তা, বরাভয় করণে 

তাক ক্রি দুর, 

ধল ধাকো ভরপুর, 

শু মা, নৃতিশ মঞ্চ, এ সভবাসবে । 

মৃন্ভ্মত পবিত্রতা, 
সত, শক, পত্র তা, 

আনন্দের হাড়ি এন অঙ্গজ ভিতারে, 

আধ মা, ঘরের জন্ষ্বি। আঙ্গলাও ঘবে। 

মা ছেড়ে এসেছে বালে মা তু কেনা, 

সোহাগ-য ৬৯ শিপ, 

পুরে পেব ন্শুহিয়া, 

মুছাব, মা, তোর অধ্রু, ঘুচাব বেছনা ও 



০৪১১৬, বিআাম 

ততো কাজী তোর খর, 

কেক না পকিলে পন, 

মার অভাব কিছু বুক্িতে দেব না। 

'আবাশীরহাদ ধর শুনা, 

পন্তিকবে হও ফ্রুবা, 

ধশ্ঘশীলা হয়ে প্রাণে আসা চেতনা, 

মা ছেড়ে এসেছে বাজে মা তুমি কদিন | 

আনন আম্ীব্হাদ জহ পাতি শিব, 

শক সিল্পুর মাগো জোক চিরস্মির ) 

(১৩) 

বৌদি, 
বিয়ে কারে লাঙছা আগলে তামা, 

আক্রা আব্ছ পরখ চেক হ 

কাত 'ভালিতেতক্রি, পোল কা হয়, 

রি প্রকে বাড মেয়: 

মুধ বা কেমন, ব্রহ কি রকম, 

চাকনি কেন তার, 

কান শত বাড, ঠোট লাপ কিনা, 

পশর্খ কি লা কেশ-নডাপঃ 

হাসি-খুসী, কিবা পস্তীর প্রুকাতি, 

বচশে বিষ কি অধু £ 

দাঙ্গার মলের অত তম কিনা 

ক্ব/গন্কফক শববধু ॥ 



কাঙ্তবাপী ২৬৭ 

€ঠাঁতে ছেপে, বউ, খুচেছে সন্দ, 
আলে করেছিস্ গেত, 

বড, পরব, সকলি সুন্দর, 

পলেলহণ-ভরা। দত ২ 

2 পেত আজ হানন্দ প্র এ 

হব তাপ কিছু নাইরে, 

ক্রভডদিনে কাত তি উপহার 

£্ জ[ছ্ে, কি এদেশ দ্ডাইবে 1 

€৯১৪) 

সহ গে? জম্্রী আনক্দক্পিলি 

আচল হইখ খাক, মা, 

এ গৃতের যাত ছুহপ তদল্ক 

সন দূর হয়ে বাক হা, 

আমর ঘরে আবম নরন পুতি, 

এ গেতে সম্পল উঠক উচ্ভলি, 

জু জদয়েত্র সরজ তবষে 

ভঃখ বিষাদ ঢাক, মাও 

সীতির এসন্দুর কাতেজ শক্খ, 

চির অলম্কাত করুক অক্ষ, 

কি গ্রীনতি-আঅরুশ উদস্ে 

ছুঃখ-ভিমিত-রাতি পোহাক্, মা । 



২৬৬৮ বিআম 

€১৫) 

সা | 

ভোমার বিয়ে, সবাই বলে আনি, 

ভেবে দেখল সোজা ব্যাপার শেকি £ 

তুমি ভাব জাতি মঙ্জা” কিন্তু, 
স্রখী ভয় নং হবে গেলেও গেকি। 

মলে হচ্ছে এ এক নৃতশ জীবন, 

এর আম্বাদণ ফর দেখা যাকৃভা, 

হয তো তুমি পরম তবফাব নিজে, 

£ল ততচ্ছন প্রুণম তধকেউই শান 

প্রথম প্রথম যখন $ব' আছেন 

কণ্ি খুকী, খোবেোদ পাত ককছ্ই, 

কেখল বসে মতের মতের কাদেশ, 

ফোম্ট-০।কা মাছ কাতর পস্ছই ) 

বুষ্ষি তলে এমুনি দেবে বছেন। 
এমন নিজ্েল সবলার বলে টানটি, 

বরাকৃত কোন ৪ বন্ধু এলে, 
চারটি গিঙ্গি করেল, চিনে পানটি। 

নিজের কিনি» পাকৃতসে তোলেন বেখে, 

এস্নি কারে এজ" প্রা শিতত, 

দেহক্ষয়ে সঙ্গে নেবেন লে সব-- 

এমনি গল্প করেন, পাই শুনিতে । 

লোনাদান।, সাক্ষী, জ্যাকেট, সেমিজ, 

প্রয়োছ্ছণের আঅভতিনিক ছুখান, 

বিশদ প্লে পাচ্ছে চেখে বসি, 

সে শেরে সখ মোদের কাছে লুকান | 



কান্ত-লাণী ২৬৯ 
তাক পর যখন সঙ্যানশনাদির তলায়, 

ল*সারটি কেশ জাকিয়ে ওঠে ভাই বে, 
ভন আনতে চুপে পদসা ভয় না, 

(হবু) বোকার মোক্া, খুকীর গাউন চাইতে ! 
যদি বলো, “চত্রি করুণ নাকি £ 

না দেখালেই নন কি হমথ্যে জাকটি 2 
অমনি চক্ষে অন্দাকিনি বাবুলে, 

ঘা স্ব এ প্র রি তু ৯ ১ চে সশল নাকটি। 

৫৩,ঘবি, শি শ্রর্প জানবার ভাবেন সমন ; 

তল সর্চবউ, উনি খাতচ্ছন গোষয ৃ 

পে মেশে পিন পা ড় 
সিটুবে সং ল্ডাই, লাল বাখ ছি আগেই ২ 

“কিয়া আল হালি খু চ্ড, 

। "কপ্ধ । কাক্সাল-বাকা বাজে *» পল লাশেই । 

( আবু ) এেক্তত তেকৃতত দেততবট যদ 

পৌছায় এতে পার্ধীকোর বন্দারে, 

মধুর বাণী কতই শুনতে পালে, 
মল পাড়বে বিষের আনন্দ রে । 

কত বকম বাপাবর যে আগ আই, 
দেই ফদি তার পুরো একটা লি, 

হয় তো তুধি যি পেয়ে আজবে, 
উনি তুলবেন সংমাজ্জনী মিষ্টি । 



২৭০ বিশ্রাম 

কিস্ধু একটা কথা যদি না কই, 

অসম্পৃপ হয় যে প্রবন্ধটা ; 
আমিও নই, চিরকুমার, ত।ইতে 

বেশ বুঝেছি বিবাহের মন্দ্টা | 
প্রশ্ন হচ্ছে, এমন কেন হল? 

আমি বলি, যুলে শিক্ষাব অভ।ব ২ 

বিল্য়ও আতপ কি শে এ শিশু? 

বিতর পরেও বাণীর চাকরি জনাব | 

দের একটু বয়স তাতত থাকল, 

অমর" শক করি সোভাগ, বন্র 

জাতের চঞ্চা ছলোছ গিষে,। পেলে, 

কোলে করেন পুজকল্ু বিড়! 

ত্র এক থানা প্রেমের পজ্ হলেন 
কি লিখত, দেল কাযে দর্থ জিকাত। 

কিতসব লেতখন, ডিক নামাকার বেলা 

মিশ্র যোগট। জানি, কপবেন স্বীকার । 

ভাগ ভাল শই ঘদি ভাই পড়াই, 

উপদেশ £দ', ভাল ভাবে চলতে, 

ওদের মন ফে থাকেনা সংকীণ, 

প্রশস্ত হয়,--০স কথা কি বান্তে £ 
তাইতে ব'স্ছি বি কাচ, কর, | 

কিন্ত ভাইবে, শিখিয়ে পড়িয়ে বিয়ে । 
দের মধে/ল ভাল মাথা আছে, 

জনের চঙ্জার ঈপটি এদের দিয়ো । 



কান্ত-বাণী ২৭১ 

তোম্র। ভাব, বিয়ের দিনে দিচ্ছি, 

কেমন পারা বিয়ের উপহার ! 

আমি ভাবছি, এ এক রকম হাল, 

(তি; চলেন) হবে উপকার | 

বৌদিদধি এই উপভাখটি পাড়ে, 
খ[ঞয়বেদ যে বেধে কশ্ছিন্কালে, 

০ঠাম।র বাড়ী পাত্র কু পাত, 

৮ 2িন আবু হবেনা কপাঙ্গে | 

সকল পুলের অধিকারী হয়ো, 

মধুর অন, শু, সখ্য) দাস । 
নি'এস গছ গুটিযে নিচে চললাম, 

মনের রবে তোমরা কর হাঙ্ক। 



অআঅক্ভয়্া 

প্রার্থন। 

ধা গত ভ স্এলু। 

»* ডা ও আঙাপর শ্বাথিত আগা হত । 

শুনাও তোয়ালে অম্মভবাণা, 
আধ ভাক্ি কি চনত আলি? | 
”তভভ নিশা জি কালা, 

ক্রি শ্রততিযুগ ক ও হলাহ কুল, 
সা হেতু 

স্টলাও সীতল যানে বাসপাফুন, 

প্রীম- মুর বন্ধ্যা । 

হউক ৩ পরশি ছিকৃ-ও্রসাক্রিজ, 
মেশে জের ভাবত, 

উঠঠিক দত্বী শ্িহরি পুতি 

কাপিজা- বে বানিপিক্া , 
চিল জরি এ ভিতবু শখ জন্াডয় 

রুল কটি, ভারি, চির শেরাময়, 

স্টল 1 তি, 

»১০। 19, ভুর্ববজন চিত, তে তত্র, 

2তামাতি ভ্রুপদ-ন্ি কতটা টানি ) 



কাস্ত-বাণী ২৭৩ 

স্থষ্ঠির বিশালতা 
ভজল---হুন্থ-পীর্ঘ উচ্চারণতভেদে গেয় | 

লক্ষ লক্ষ তদৌব গত 

শীক্ গগন-গঙ্ে 

'ীত্র বেগ, ভীম যুক্তি, 

ভ্রমিছ্ে মত পর্বের । 

কোটি কোটি হাক্ষ উপ্ 

লজ পিওু তার 

দুগ্গনাদে, বালকে ইলতেক। 

স্টগরে ৮০ ধাবা । 

এ বিস্পাল দৃশ্রা, সার 

গকটে »এক্র-বিন্দু, 

নয় জে লবনুশ মান 

চিপ্র-কান্রিণ-প্সিচ্ধু 

স্যষ্ঠির সঙ্ষৃতা 
শুন-্স্স্থ দশর্ঘ উচ্চারুলতভিতদ পের | 

স্পীক্ক ত. গণন বহি ত 

পপি, কিন্ধু-বৃলে, 

কোটি কট করিতে বাস, 

অক জ্চ্ছ ধুলে। 

কঠ-দেত জনম-মতা,। 

নিষিষে কোটি- লক্ষ, 

ভূতে ভুঃখ। হবুষ, বাব, 

ল্লীতি, ভীতি, সধ্য। 

৯৮৮ 



২৭৪ অভয়! 

এই পুন -কৌশল, রটে 
ধার জান-বিন্দু, 

নযি সে চির-প্রমাদ শক্ত 
চি-্বকপ-সিন্ধু ! 

পাপ রাত্রি 

টোশ্ডি ডৈরবী- কাওহাল" । 

(বপক ) 

বুকি পোহাজ নাপাঙক রজন* 

এই ভাবন1, বুনি পাশ না 

সেই মোকহ-তিমিব-তব, জ্ঞান লিনমলি । 

আর মায়া-নিজাহর] তেরেব শা সিক্ষি-উযা, 

ইববাঙ্য-শিশ্ি-ভরা, আনন্দ কুক্বম- উঠ 
নিরমল- 5স্কার-লত্ 1 

"আমান চলচিব-৮প্রবাক) আর ন্ডি চএবাকী, 

কর্মনদীর ছুই পারে, করিতেছে ভাকা ডাকি, 

চি-তিযির-ফজিক্রাত,। সিছে চিন-বিরুহ, 

করুপ-বিলাপ-মাজ বহিতেছে শকবহু, 

পরদুতদে বধিরা ধরণী । 

আমার সাধন-বিহঙ্গ শুয়ে বিলাস-আলম্য-নীডে, 

সন্দের-পেচক শুধু অন্ধকারে ঘুবে ফিতে, 
প্রবেশ তক্কর-রিপু শান্তিময় মন্দ গেছে, 

পুঠে মরকত-ত্রেম, অসুল্য হীরক-গেছে,  ; 

লেঠে) দর়া-সুক্কা, সন্ছিবেকাঁমশি | 
আমার নিপ্প্রভ বিশ্বাস, যেন ফাখিয়া কলন্থষ়ী, 

গুরুপক্ষ খ্বিতীয়ার ক্ষীণ-বেখা মানশনী । 



কাস্ত-বাশী ২৭৫ 

০সও অন্ত গেছে হবি ; কোটি সাধু-ইচ্ছা- তান 
মোহ-মেঘ-অস্তরালে তয়েছে বিলুগ্ত-হারা! , 

(শুধু ) খেলপিতেছে আততক্ক অশনি | 
€এই) বিভীবিক্ামক্সী নিশা, আমি নিব্রাশ্রষ- একা, 

কোনা হে বিপশ্নবন্থ ! দয়ামস্্র! দাও দেখা ; 

ওই ভীম-বৈতর্ণী-উত্তধ-তরঙ্গ-বানি ! 

শক্ত ভ্িততীযু ভাকে। কোথা পারের কাশারী 

কই নাথ, শ্রীপদ'তরণী ! 

অনন্ত মুত্তি 
ললিত-বিভাষ-_একতাঁল। ; 

আমি চাতি না ৪-কপ, মুভ্ভিকার জপ, 

আমার ম'য়ের কছু ও-মুরত্িত নয় ; 

কোন্ কুম্তকানে গ'ডে দিবে তাবে * 

ইঙজিত-মাতু বাবর স্ঙি, স্থিতি, লয় । 

স্চোটি কোটি নিফলস্ক শরদিন্দু, 

যাব মুখের লাবণ্য পেয়েছে এক বিন্দু, 
নস্রন-কোণে যাব কোটি সবিতার 

পুণ আবিঙাব নিরস্ত্র বয় ও 

জীপদনখন্ে,__এক আকাশের নয়,-- 

সহম্ম গগনের নক্ষআ-নিচক্স £ 

প্রতি কোম-কুপে কোটি জগৎকূপে, 

মানের অসীম স্থ* প্রতিভাত হয়! 

নিখিল জগতের লম্গ্র চপলা, 

ভিঞ্ধ-সমুজ্জল-প্রশান্ত-অচলা, 



২৭৩ অভয়! 

মোহধ্বান্ক নানী, মায়ের মধুর ধাসি, 
আলীম দ্েহ-দয়া, ক্ষমাম্বতময় £ 

লংখ্যাতীত পদে ফেরেন স্বার-খার, 

সংখ্যাতীত করে বিতনেশ উদ্ধার, 

জীবের ছুঃখে কাফি”, যত্বে দেন মা বাধি, 

আশীর্বাদের পক্ষা-কবচ---বরাভয় । 

মিলনানন্দ 

€৬রবী- কাওয়াতণ | 

কেড়ে লগত নয়নের আলো, পাসি-লযন কহ সঙ 

চিন্র-ধবনিকা পাডে বাক তত নিব যাক ববি, ভারা, চন্দ | 

হরে লত শ্রবণের শর হু, শেষে যাক পলদেত মন্দ, 

লৌবভ চাতি লা, বিধাতা, রুক্ধ কর তে শাসক | 

স্বাদ তর হে, কপাশিল্কু, ৮৫ শা ধরাক্ হকত্রন্দ 

স্পর্শ কর, তে তরি, লুপ কারে দাও অসাছ, ।নশ্প নন । 

(তুমি) হৃতিমান্ কাতর এস প্রাণে, শন্দ ্ পশ কূপ পক্ষ , 

এনে দ[1৩ অভিনব চিত, হকিতিত সে যিলনাননা 

যুক্তি-ভিক্ষা 
“উঠ গে! ভাব ঠলন্ী ৮ তব | 

আকুল কাতর কে, প্র, বিশ্ব চপণ অভিবন্দে, 
প।/প-তাপ সব নাশি', কর প্লাবিত চির-সকরন্দে!। 

বাঞ্চিত সাধন-মুক্কি, দেহ ভক্তি, ওহে ্সচল- 

শরণ, হখ-সি্ধু 1 



কান্ত-বানী ২৭৭ 

দেবতা গো, হের শুভ চক্ষে, শাস্তিনিবাস, লহ তুলি বক্ষে, 
মাপিছে কোটি তপন-শশী, মজ্জন চির-স্খ-নীরে গো ! 
“বন্ধন মোচন কর হে, প্রভু, বার এ চির পথ-শ্াস্তি।” 

কাতরে কহে গৃহতভাবা, “প্রভু, দেহ চবুণ-তলে শান্তি ৮ 

শঙ্কিত শতচিত শুনে, হতপুপে), প্র, 
দিবে না কিবাচিত যোক্ষ ? 
পিক ঞ] ঠো১ত ১০৭ ০০০০০ 

সন চস শকতি, প্রভু, রোধ এ ঘণিত চক, 
কত কে নিদ্দেশ শুন্য, যত সঙ্থট-পথ গজ বক 

স্তম্ভিত কর হে সুহর্ভে, তলে, উদ্ষে, 
€ যা ) অগণিত শশী, পবি, করে, 

দেবতা গো" " ৩৬৬ ০৬৬ জজ 1 

ব্যাকুলতা 

বেতাগ-আছা। 

নিশীথে গোবৎস যখন বাধা থকে মাসে কাছে, 

কি পিপাসা লাযে বুকে, পলে পলে ধক্কি বাচে 

কিনা অবারিত টাশে। নদী ছোটে সিন্ধু-পাঁলে, 

ভাবে নিবারিতে পাবে, কোথা হেন শক্তি আছে ? 

প্রতাতত যখন পাখী নখজে নিজ শিশু রাখি", 

আহাব-সংগ্রভে ছোটে সদূর নগর-মাঝে, 

দুর্বল শাবক ভাবে, কতক্ষণে মাকে পাবে, 

কি তীশ্র উৎক্া লয়ে, আশার আশ্বাসে বাচে ! 

সেই ব্যাকুলত1 কোথায় পাব? তেমনি কবে মাকে চাব ? 

সুখ দুঃখ কুলে যাব ? হায় রে. সে দিন কোথা আছে? 

হয়ে অন্ধ, হ'য়ে বধির, “মা, “মাপ ব'লে হব অধীর, 

ভু'নয়নে বইবে রে নীব। দীনহীন কাঙ্গালের সাজে ! 



২৭৮ অভয় 

ভন 

লগ্মী-_কাওয়াজী । 

আমায় অভাবে পেখেছে সধা, হরি কে, 

পাছে অলস-অবশ হয়ে যাই, 

আমার ধাওনি প্রচ ধনরত্র, 

পাছে পাপে ডুখিয়া বাজে ষাই। 
আমি না বুকে রোব-ভবে, তামা, 

হার, কত কি মন্দ কাযে যাউ, 

আর, তভোমাত তরেমের গান হারায়ে 

ঘতুধ, পবণীর ধুলো লাফে যাই। 

পভ, তামা ১প্ব্ধিত শোকছুহখ, 

আপ্ম নিকপায় বাজে সাধে যাই, 

আমি অবিরত ছু'নযুণ সুদিপা, 
(প্র্থ) শ্রেচ্ছাছ জাতির ব্ু্য়ু হাত 

মানস-দর্শন 

মিশ্র বব ক ওয়াজ | 

(কবে) চিবর-মপু-মাধুর* ম্ডিত মুখ তব 

াজিবে মলিন-মপম-তলে 1 

পাত্তকী, পুপকে শিহরি', হের্িবে, 

মৃদ্ধমানসে, নেআক্সলে ! 

সঞ্চিত কত শত দ্ুক্কুত্তি-বেদ না 

সহিবে নীরবে দ্তোমারি দন ॥ 

সকল হরফ, আশা--সকল ভাবনা, ভাষা 

সকল হইবে, হত্রি, করুণা-খলে ! 



কাস্ত-বাপী ২৭৯ 

পতিত 

লসম্ত--বাপতাল । 

শ্ন-ভক্গ-হবরু, পরম শরণ-ভবধ ব ! 

(তন) চরণ-তঙ্গ-পরুশ-ফল অভয়-বরু লব | 

সবল কত অবশ মন, হরর সকল ধন-জন, 

আঘ-আঅনল-দহন ভন্র-তলরণ-পদ তব । 

সকল খল লন কু! অধম তব ভজন-পবু, 

জ্েলক, শব তিনসব-ড%, মর্ণাকিজপ্পব । 

ভক্ত যত স্দন-গত, বুল মম গমন-পথ। 

(মন? গহল-বনচনুণ ব্রত, সদয়, কাভি সব 2 

ত্বক ত লবন জব্দ, সকল মধ কনম-কিল, 

হজ ধরষ-চন মল, সঙ্গম কত কব? 

কম্গমকল 

কক স্মি-আ'ছাতঠকা | 

এত আলো বিশ্ব-মালে মুক্ষ করে দিলে চালি', 

তবে কোন্ অপবাধে, হরি, ঘোচে না মনের কালী ? 

হেথা, চির-আনন্দ-ভুলধি উৎ্দলিছে নিপ্রব ধ, 

তবে, আবামি কেন তবে ব্ুহি' বহি নিরানন ডালি 

বিমল-বিবেক-ভব+, জ্ঞানময়ী তব ধরা, 

তবে, আমি কেন মোহগর্তে নিপতিত চিব্ুন্কালই € 

হেনা, শ্রেম-পিপান্গর তবে চিতু-প্রম-উতহল স্ব, 

তবে, প্রেয চাহি” পাই কেন বিদ্রপেক করতালি ? 

হেথা, ককপা- প্রবাহ ছুটে, সুখ আসে- দুখ টুটে, 

তবে, কেন পাই শুধু স্বার্থ, _নিশ্মম, নিঠুর গালি ? 
কান্ত ধল, কশ্ম-কফলেো, সুধা ভোবে হলাহুলে, 

তাই, প্রমোদ-উদ্ঠান, মন, সকণ্টক তগ্তবালি ! 



সুজ অভগ্না 

প্রেম-ভিক্ষা 
কীগ্নের মৃহ--জলদ একতালা । 

বায়ে ফাক, হবি, প্রেষেরি ব্স্ঞা, (এই) শক্ষহাদয়-মাঝে ও 

ডুবাও রমণী, পুত্র. কন্তা, অভিমান, ধন” লাজে । 

( ওর! ভুবে যাক) 
(তামার কমের গুবল বঙ্গায়। শুরা ডুবে যাক ) 

(পা সবরেবাক হে) 

(মাত পথ কত ওরা সবে যাক তে । 

€ আমার প্রেম সাধনার পথ ভাতে এপ্স সত্যে যাক হে ও) 

(আমার শুঞ্জন-টবরধি, লাফন-বাধা সর বাক হে) 

( আয ভেসে যাব শাথ । 

(তোমা মের একটানা ম্রাতে। ভে যাব পা । 

( আয সফল ভব) 

(তোমার পা জাপনা ভাবতে সফল হল) 

(৬৫ প্রমদিদ্ধু, মাপনা তারায় সফীল হব । ) 

যে গ্রেষের শ্বোতি আপনা হাখাবে গোকা বল হবি বোল হে, 

পল তেযাশি, ভাতা বাদাকে, পাতকীবে দিল কোল তে । 

( বলে, তরি বল ভাই 1 

( গোতা বলে হবি বল তাই ) 

( ধন জন মান কিছু নর, প্ুধু তরি বল ভাই ) 

( কে টেলেছিল ?) ( তাবে কে টেনেছিল ?) 

€ ঘরে যুবতীর প্রেম ছুলায়ে দিয়ে, কে টেলেছিজল ?) 

( ঘরে প্রেত-পাগলিনী মাং ভুলায়ে, কেবা টেনেছিল ?) 

( আন রইল লারে )[( আর ঘরে রইল নহে) 

(গোর! আর ঘরে রইল নাছে) 

(কি মধু পেয়ে সে পাগল হ'ল, খপ ইল নাতে? 

("যার পাবে কেন ?) 

(দার ঘবে থাকবে কেন ?) 
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॥ সকল মধুর সার মধু পে'লে খা"কৃুবে কেন ?) 

যে প্রেমে প্রহলাদ বীচে বিষপানে, শিলাসগ্ক ভাসে ক্লে হে, 
পোড়ে না অনলে, মরে না পাষাশে, বাচে করি-পদতলে হে। 

( লে কেবল হ্তোমায় ভাকে ) 

( অবোধ শি তোমায় ডাকে ) 
1 'কোথা বিপদ-ভজন মধুল্থদন” ব'লে, তোমায় ভাকে ) 

( তারে কে মারতে পাবে ?) 

€ তুমি কোলে ক'রে তারে বাসেছিলে, কেবা মাবুতে পানে 2) 

1 তুমি প্রেমন্ধা দিয়ে অমগ ক'জে, কে মারতে পাবে ?) 

হে নাথ! মামুদ্ধর 

কগ্ঁন-_শভুলদ একতালা 

হে কলুষ-হুবণ, নিখিল-শরণ, 

দীন-দয়াল, হরি হে ! 

কাতর চিত, দুর্বল, উ*ত, 

চাহ করুণা কবর হে! 

(আন্র ছুধ দিও না) 

( তত্র দহ, পাপীরে ক্ষমা কর, আর দুখ দিও শা) 

( "আমি অনতাপ-বিষে জর জর, আর হুখ দিও না) 

( নইলে, কালী যে হবে ) 

€ অগ্রতাপী পাপী দ্ধ পেলে, নাষে কালী যে হক) 

( নিষ্চলক্ষ হরি নামে, কালী ষে হবে ) 

( এই পতিত অধমে ন! তাবিলে, নাম ডুবে যে বাবে ।) 

ওহে প্রেমসিন্ধু, অগণন্ধু, 

আমি কি জগতছাড়া ছে? 

এই গভীর আধারে, অকৃল পাখাবে, 

এক বার দেহ পাড়া হে। 



এ, অভয় 

€ সাড়া কেন ঘেবে না?) 

€(কাতরে পাপী ভাকে বছি, সাড়া কেন দেবে না?) 
(কেন তুলে নেবে সা?) 

(সরল প্রাণের ভাক শুনে, কেন তুলে নেবে না?) 

( এব মাঝে তে আছি) 

। এই ভ্গতেতর যাকে তে আছি ) 

( ওহে জগত তা, এই জগতের মাকে তে! আছি ) 

( তবে ফেলবে কিসে 2 

$ এই জগতের বাপ মা হয়ে ফেল্বে কিসে ৮) 

€(নিশ্দে হবে) ( শামেনু শিন্দে হবে । 

( জগৎ খেকে ফেলে দানি, নইতল শিল্পে হবে ) 

। নি্ষলঙ্্ দয়াল নামে, শিলেদে হবে 1 । 

ওহে দন-দয়াময়, কিহেতু নিয়, 
ছথস্ল্ধু তরে ফেলি হে, 

গহে ভল কর্ণধাত, দেখ এক বাত, 

করুণা নয়ন মেলি? হে । 

€(বছ নাম শুনেছি) 

( ঘাটে এসে দয়াল, চাছিয়ে আছি, না শুনেছি । 

(পারের কচিলাগে না) 

(তোমার ঘাটে পার ভাতে লার্কি কডিলাগে না) 

(পয়াল' কলে তিন ডাক দিলে কডিলাগে না) 

( “দীনে পার কর' বাপে জাক দিলে আর কডিলাগে না) 

€ কাতর হ'য়ে ডাক দিলে আর কড়ি লাখে নাট 

( চোখের জলে 'ডাকৃলে নাকি কড়ি লাগে না) 

( ব্যাকৃল ভয়ে ভাকৃলে নাকি কড়ি লাগে না) 
(সবকি মিথ্যে কথা?) 

(তয় আছে ঘাটে পানী নাই, কি যিথো কথা?) 
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(তবে পার করে কে?) 

( আধারে পাথারে শ্রাস্ত পিকে পার কনে কে?) 

/ তাতে] হতে পানে না) 

( তরী আছে, তাল যাঝি লাই, তাতো হতে পারে না! ) 

বন্দা 
সিন্ধু খানা কা হয়ালট । 

ধারে ধীরে মোহে টেনে জ্হ তোমা পানে, 
€ আমি ) আপনা! হাবাযে আছি, যোভ-মদিরাপানে । 

ভি মায়া পরমানু আমানতে করেছে স্থাপু। 
টায় ধালেছে মোলে। পিঠ কঠিন টানে । 

ওহে মায়ামাতহাক্সে নিগড ভাল্গিতে নারি, 
শিরুপায্ বনী ডাকে অধীর, আকুল প্রাণে । 

মনের কথ 

মিশ্র পৃরবখিক ভালা । 

ততোমাগ্রি ভদনে অ:মান্ি বাস, 

কজোমার্রি পরনে আমার শ্বাস, 

তোমারি চরণে আমারি নাশ, 

জীবনে মপ্রণে করি দাস চ 

পাপ-বাধিতে বকছে গ্রাল, 

ফরাইছে দিন লাগিছে আবাস, 

তোমারি করুণা-অন্বত-প্রাশ, 

দিও অশ্িমে এ অভিলাষ ! 



২৮৪ অভযা 

চরণে জড়িত কঠিন পাশ, 
বাধিয়া রাখিছে বারটি মাস, 

কুলাইল মোহ, ভোগ-বিলাস, 
তোমাহ্ি চরণ দীনেন্ আশ | 

হরি বল 

বাগিণী কাফি সিন্কু-_কাওয়ালী | 

পাপ বরুসন! বে, হপ্সি বল, 

ওতে, বিপদ ভগ্ন হরি, কত বৎসল , 

নাম, করে সম্বল, 

সার, কর পদতল । 

হরিপল ছাড়ল যে জন শরণ লয়, 

ভাত কি বিপস্গভতি বাখে দয়াময় ? 

তাবে, কাতর অভয়, 

দেয়, পর্ণ জচজ | 

চওন] দিছেেছ যেই, তচাঙনা থাকিতে তার, 

ডাক সে চেতনাধা)বে তক ধুষঘোর, 
ষেন তি ন্যতল £লার 

নে বকে আঅবিগ্ল, 

তেহে 

“পাধী এই বে গাভিলি পাছে সর । 

€ওমা)এই যে নিয়েছে কোলে; 

আগে খুব কক মোরে মেরে ধরে, 

€শষে। আর যাছু-বাছা” ব'লে। 
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ভুমি, তোমারি ধরারি মাকে, 

মোরে, পাঠালে আপন কাজ্ডে 77 
আমি, থেলা কতি পর্ে, ফিত্বি পথ হ'তে, 

খ্াাধার আীবন-ঙাবে ; 

আমি দাক্ডাযে চিলাম "জাই, 

ভীতি, নারি অপরান্ধি-সম, 

সুধালে জবাব নাই, 

সা, তভোত স্েতের শাসনে, ক্ষমাত্ আদরে, 

হদয় শিষেছে গালে ॥ 

জাগাও 

কেপদারা- মধ্যমা । 

জাশাও পিকে, ৪ সে সম অচোতন | 

বেলা যায়, বহ দূরে পাস্থ-নিকেহন । 

থাকিতে দিনের আলো, 

মিলে সে বসতি, ভাল, 

নতুবা করবে কোথা যামিনীষাপন £ 

কঠিন বন্ধুর পথ, 

বিশুষিকা শত শত, 

€ তবু) দিবা ভাগে নিড্রাগত, এ কি আচরণ ৬ 

ব্যর্থ ব্যবসায় 

ঝিস্িটাএক তালা | 

তব যুলধনে করি ব্যবসা, 

তোমারে দেই না লাভের ভাগ । 



স্্টতি অভয় 

হিসেব করিয়ে সিন্দুকে ভুলি, 

সাবধানে প্রতি ক্রান্তি, কাপ । 

তোমারি ধান্ত করিয়া দান, 
দেডা--ছানো কি লভা-সাধন, 

তোমা দিয়ে ফাকি, গোলা ভাবে বাখি, 
চলে যায বছরের খোরাক । 

তোমারি গাছের ফল বেচে খাই, 
বাক্সে তুলি' দে তোমারি টাকাই, 

তৃষিই শিখালে ষত ব্যবসায়, 
কড়া, গণ, পাই-ষতেক সাক । 

তুমি দয়ার সাগর, রাজ-রাজেশ্বর, 

তলব কর না হিসেব-প্তরু, 

আমি বিশ্বাসঘাতক, চোব, প্রবঞ্ধক, 
তবু এ অধমে নাকি বিরাগ । 

অবোধ 
“তুমি গতি তুমি সার সুর | 

বেলা যে স্কুরায়ে যায়, খেলা ক ভাঙে না, হায়, 
অবোধ জীবন-পথ-যাত্র ! 

কে স্কুলায়ে বসাইল কপট পাশায়? 

কলি তারিপি তায়, তন খেলা না ফুরায়, 
অবোধ জীবন-পথ-যাত্তি ! 

পথের সম্বল, গুহের দান, 

বিবেক উজ্জল, স্বর প্রাণ, 

তা কি পণে রাখা যায়) খেলায় তা' কে হায়ার? 
অবোধ জীবন-পথ-যাতি ! 
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আপিছে পাতি, কত রবি মাতি ? 

লাখীর! যে চ'লে বাক, খেলা ফেলে চলে আরি, 
অবোধ জবন-পথ-বাতি ! 

মাও ছেলে 

প্রসাদী সর (দ্বিতীয় )--জলদ একাল! । 

মা, আমি যেষন তোর মন্দ ছেলে, 
আমার ঝাট1 মেরে খেদিয়ে দিত, 

এই প্রথিবীন্ন বাপ-মা হলে । 

ব*ল্ভো “শাস্তি পেতাম, হাড় জ্বা.তোও, 

এই অভাগা নচ্ছাবরুটা মলে ; 
বন্লুতো, “এটাকে সে নেয় না কেন ? 

এত লোককে বমে নিলে |” 

তোব্স একি দযু1, কি মমতা ! 

ভাবতে ভাসি নয়ন-জপে 

এই বাপ-তাভডান", মাখেদান', 

অধমটা তুই দিস্নে ফেলে । 

আমার এখনও ষে শ্বাস বহে গো, 

শারীর বস্ত্র দিব্য চলে, 

* মা, এখনও যে আমার ক্ষেতে, 

বিপুল সোপার শশ্কা ফলে! 

আমার গাছে মিষ্ট আম খবরে গো, 

সাঞ্জে বাগান নানা ফুলে; 

আমা চাদ হৃধ! দেয়, রৌত্র বি, 
মেঘে বৃক্টি-ধারা ঢালে 



উস ভয়! 

তুই তে বন্ধ ক'লে ক'দ্ধে পারিশ্৮ 
তোর অপাধা কি ভূষগুলে ? 

কাজ্ত বলে, ছেলে কেমন, আন 
মা কেমন, তাই দেখ সকলে ! 

তোমার স্বরূপ 

যিশ বিবিউ--একতালা 

এই চরাচনে এমনি কারে স্পট চভোমার শ্বব্প লেখা, 

(দেখে) মনে হয় গো যেন, ফেখা দিতেও দিত দার শি দেখা । 

ভোরে যখন বেজাই যাঙে, 

স্থফাঠাকুর বলেন পাটে, 

যেন গো ভীর মুকুউথালি ঈ মহিমার ছটাম্ব মাখা | 

(দেখি) চাদনে বেতে পদ তকে, 

ভঁছনা ভাসে অধর নী, 

ঝলকে এঠে যেন তোমার অনন্ত আলোতকর রেখা 
(যখন) জননী সস্যানের তবে 

প্রাণ দিতে যান অকাতিরে, 

তখন দেখতে পাই সে মায়ের মুগ, 

£ তামা প্রেমের চিত শ্বাক। । 

আখি হেঞ্পেই দেখতে পারে সে আখি সেভ মেলে নারে, 

কোলাভগে খাকে, পাছে দেখতে পান শো থাকছে একা । 

পাগল ছেলে 

বিশ খাঙ্াজ- প্রসাদ সুর $ জলদ একত্ভাঞী। | 

আমাগ পাগল করবি কবে ? 

“মা, মা' বসতে অবিরত ধারে ভু'নস্বনে ধারা বাবে ! 
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আষি হাস্ব-কাদব আপন মনে, নিজ্জনে, নীরবে ; 
আমার পাগল মনের যত কথা, মা, মতো সঙ্গে হবে | 

“ওকে শেধে রাখ” ব'লে সবাই ছুটবে কলরবে ; 
তাদের প্রলোভনে চাটুবাণী, আমার পায়ে পড়ে সবে । 

ত্তোর কাজে মা, ক্ষুধা, তল্তা, শীতাতপ সব সবে; 

আমার প্রাণ ব'বে তোর চরণ তলে, দেহ রবে ভবে। 

“মা, মা” ব'ল্ত্তে এ অজপা ফুরাস্থে ধাবে যবে, 

দে পিন পাগল ছেলে বলে, জাপ্টে ধরে, 

আমাম্ম কোলে তুলে লবে। 

নিশ্চিন্ত 

লগ্রী, কাওয়।লী-_ত্বন্ব-দীর্থ উচ্চাবপভেঙগে গেষ । 

এ ভৈরবে বাজিছে, বিকট-ভদ্বা বহ্- 

গঞ্ছনে রখ-বিষাণ ! 

হা, হ1, কি বধির শিক্ডিজ্ঞ রে চিভ ! 

মুদ্রিত অলস নয়ান ! 

শী ভীম-উশ্মি বহি” যায, 

কাল-পযোনিধি তাণ্ডব নগ্নে, 

প্রতি পলে গ্রাসিবারে ধায় + 

হ1, হা, বেলা-টসকতে, বে মন, 

কি স্ুখ-শয়নে শকান ! 

এ বিষধরী ভীম-জবা,- 

করাল-কুণডল দেহ বঙ্জগ * 

জীবিত-শক্কিহর! ; 

হা, হা, দংশন-সংশয়-শঙ্কা- 

শূন্য বে সত্য পন্থাণ ! 

১৯ 



স্ব) অভয় 

যুখের ভাক 

বাউলের সুন্র- তাল কাহারবা । 

তারে যে “প্রক্ঠু বলিস্, 'দাস' হলি তুই কবে? 

তুই মেটে গর্ধেহ ফেটে মহিষ, তোর বিভলের গৌরবে ! 

কোন্ মুখে তায় বলিস্ “রাক্া 

মন রে, তুই ষে তাত্র বিজ্রোহী প্রজা . 

তুই পাঁচ ভূতে দিস্ যাল-খাজ[ না, 

সেকিবেশী দিন তা সবে? 

কোন্ পপ্াণে ভায় বলিস্ লু ? 

তাকে কবে দ্রিলি প্রেষ-মধু € 
এই যে ফাকা বুক্তক্গি তোর, 

আনু কত দিল পাবে? 

এই পাপের পাঠিশালাতে পা্ড, 

তাবে “ওক বজিশ কেমন কানে? 

কাস্ত কয়, ধু মুখের ডাকে, 

তোর শ্োন কালে কি হাবে 5 

মিথ্যা মতভেদ 

বেচাপ--ক্জলদ একা তালা 

কেউ লয়ন মুদে দেপে আলো কেউ দেখে আধার । 

কেউ নে, ভ'উ, এক ঠাটু জল, কেউ বলে সাতার । 
কেউ বলে, হাই এগাম দেখে, | 

কেউ বলে, ভাই, মালাম ডেকে 

কোন্ শাহো কি রকম লেখে, তাৰ পাঙয়। ভার । 



কাস্ত-বাণী ১৯১ 

কেউ বলে, সে পরষ দকস্সাল, কেউ বলে, সে বিষম ভয়াল, 

কেউ লে, সে ডাকলে আসে, কেউ কু নিকিবিকাত ও 

কেউ বলে, সে গ্ুণা'তীত, কেউ বলে হস গুপান্বিত, 

কেউ বলে আধেয়, (আবান্ন ) কেউ বলে আধাত্ত | 

কেউ দেখে "তার করালকালী, কেউ 1 দেখে বনমালী, 

কেউ বা তাতে সুপ দেখে, কেউ ভাবে নিত্রাকান 3 

কাস্ক বলে, দেখবে বুঝে, ল্লাখ বিতক টাকে গুছ : 

"এটা নয, ৫৮ ওটা” শিঙ্গান্ত চমত্কার ! 

০স 

বাউলের হব । 

$ 9 তুই ) ভবিস কি সে চ্তোত্রি তন পাতলারে ? 
দন কি তাশ্র কাণাকণ্ডি, বড জোর আধলারে ? 

অম্নি যেমন-ণ্তেমন করে, “আন” বালে ডাক দিলে পরে, 

তখন হাজ্জির হবে, মান্বে না ঝড-বাদলানে ? 

পাপের রাস্তা পেয়ে লোজা, পপ কানেছিস্ বে খা বোঝা, 

০৬ার একাদশী, বোকা], চলোক্ যাবে, পাগলাছে ! 
তা ভাল জগত বেড়া, ফাক নাই তার সবই তের), 

ক, পুটি আদি কারে, পন্ডে কই, কাতলাবে ! 

বিপু 
“ভেবে মতি কি সম্বন্ধ তোমার সনে সুর | 

জুটে? একট নয় বে, ও ভাঙ, গাছ ছ' ছস্টা, 

€( তাদের ) ফল তিত, আর গাজে কাটা; 

আমানত বড় সাধেব বাগাশ বসেছে রে জুডে, 

মস্ত শিকড়, আব গোড়া মোটা । 



২৯২ অভয়! 

€ আমার ) ফল-ফুলের গাছ যত অপল্লাধীর যত, 

€ যেন ) অড়সড়-_-খেয়ে লাখি-ঝাট] 
তাদের, ফলের শৌরব গেছে, ফুলের সৌরন্ড গেছে 

অকালে ঝরে, রয় শুকনো বৌটা ও 
আমার পক্ধরাক্দ, চাষেলী, গোলাপ, চাপা, বেলি, 

আম, জাম, লিচু, কলম-কাট1 ; 

আহা, কেমন সতেজ ছিলি, মপিন ক'রে ছিল, 

হ'য়ে নিল হত্রিৎ জপের ছটা । 

আমি বিবেক-অস্থ পিষে, পোডাটি কাটিয়ে, 

কতবার ভাবি, ঘুচলো €লঠা , 
€ যবে ) খাকে ছু'দিন ঘমাটে, আবার বেছে উত্ঠে, 

“রক্ত বীজের" ঝাড় ভকাটা? ! 

অক্কতকাধ্য 
মিশ্র খাঙ্াজ- জল্দ একতালা । 

দেখে শুনে আনলি বে কড়ি, 

সব কছিগ্ুলো ভাল বে কাশা, 

ভাল ব'লে কিনলি রে ভর, 

উননে তুলতে হাল বে ছানা । 

বুনেছিলি ভাল ভাল স্কুল, 
বেলি, যুখি, গোলাপ, বকুল, 

মরে গেল দল লা পেকে, 

আগাছা বিরলে বাগানখাউদ। । 

কেমন তোত্ব হিসেব পাকা 

হত বারই দিলি বরে টাকা, 



কাস্ত-বাণী ১৯৩ 

তত বারই ফিরে পেলি, ঘন, 

যোপ আলা নয়, পশেন আনা । 

“ক'ত বারই মন্জুর ডেকে, 

শিডিকি পুকুর ভুল্লি ডেকে, 
তবু কেন বছর বছর 

বাশি বাশি ভেসে ওঠে বে পানা । 

কবে হবে মায়ার ছেদন ? 

কারে বল্বি প্রাণের বেলন ? 

ইহ-পররকালের গতি সে 

দস্বাল হরির চরণে জানা । 

অক্তিভভ্ 

বাউলের হুর-_গড ০খম্ট]। 

তুই কে খুজে দেখেছিস্ তাকে, 
বে প্রত্যহ তান খোরাক-পোষাক 

পাঠিয়ে দিচ্ছে ভাক্ষে ? 

খসে কোন্ বিজ্ঞন দেশে, 

তোন্র ভাবন] ভাবছে কে সে, 

আছিস, কি গেছিস্ ভেসে, 

শেখান থেকে খবর বা । 

তুই বসে নিজের বাসায়, 
থাকিস সেই ডাকে আশা, 

টাকাটি পেলেই পাশার 
পড়িস্ নেশান পাকে ; 



১৯৪ অভয়! 

খাস বেশ দুধে, মানছে, 

সধাসনে আর কানে? কাছে, 

সে“ষ কোন্ দেশে আছে, 

হেসে বেড়াস ফাকেফাকে। 

'ার টাকায় জুড়িগান্ডী, 

বৌ বেটীর গয়না শাডী, 

ঘড়ি, চেন, পাকা বাজী, 

আছিল ভরি জাকে ! 

বে মন, নিষযকহারাম। 

হধ »য়ুশেকচ্ছ আগাম ? 

ঠা টাকা মদ কিনে হাতি 

ভাব কাছে কি শাপিন থাকে £ 

ভার আবার এমনি চিন, 

দেখে এ জলে না পিউ, 

তোর জুখ কাদে নাতা, 

( আপ্র / আল থেকে ভালক, 

তুই ১৩১ মল, বি, অন্ধ, 

ভনুৎ কবে ৮ ৯ টাকা বদ্ধ, 

কাকু কষ, মকরন্দ ফেলে 

খেলি মাকাপটাকে । 

দিন যায় 

বেহাগ- বাপাতাল। 

এ রবি ছুবু ভূবু, গেল যে দ্ষিন ফুরারে 
এখনে! কে তোরে মিছে নিয়ে বেড়াক খুক্াযে ? 
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ওরে মন কুবেদের ছেলে 

কার সনে তুই পাশা পেলে, 

তাতে পাওয়া বাপের বিষ 

সবই দিলি উত্ডায়ে? 

কার কাছে গুনেছিস কবে, 

যে, যেমশ ছিল, £তমনে হবে, 

যয ঘরে নিয়ে গেলে 

পাখর-কুচি কুদাছে 

আর কেন মন মিছে ছুরিস্, 

ভিমে মরিস, বেছে পুডিস্, 

প্রেমের পাচের তলায় বস, মন, 

যাবে হাদয় জুজাছে | 

ভজন-বাধা 

মিশ্র লগ্র--ভুল্ব একতালা ) 

(আমি) পুয়ে-মুতছ প্রাণটা যে দিন ক'বে তুলি সাছা, 

(ওরা) মায়া মোতের কাল: সে দিন ঢেলে দেয় জেয়াদ1। 

সেদিন ওদের বেডে যায় গে! আমার) পায়ে ধারে সাধা । 

কেউ আদর ক'রে বলে, “বাবা,” কেউ বা বলে প্দান” । 

ষে দিন ফকির ভব ব'লে (আমি) এডাই সকল বাধা, 
(সে দিন) আকৃণ্ছে ধারে বলে, “ভূমি মালিক, বাদ্সাজাদ1 ।” 

(আব) আমি অম্লি ফিতে বসি, (আমি) এম্নি মনত ভাঙ্গা; 
(ওগো) আমি এমনি কবে, ধী্সে ধীবে, বনে গেলাম গাধা! 

কাষ্ধ বলে, তোষার সনে আমার প্রাণ ত' ছিল বাধ! 

ওর চোখে ধূলো। দিয়ে আমায় লাগায় শুধু ধীধা। 



০ অভয়! 

হতাশ 

গৌরী-- অঞদ একতাল! । 

আমার হ'ল লা রে সাধন, 

আমান পায়ে বেড়ি, হাতে কডা, 

গিঠে গিঠে বাধন । 

(আমি) যাদের জন্যে দিন হান্বালেষ, 

তারা করে নিধ্যাতন 

আমার নিজের দশ] দেখতে, আসে 

পরাণ ফেটে কাদন। 

। রা) অবিরত কাণেন কাছে 

ক'চ্ছে দক্ষতা দন, 

(ভাই রে) এত প্োোলে, কমন কারে 

হবে তার আরাধন ? 

4ওর1) সদাই বরাতে চোখে চোখে 

আমি যেন কারাধন, 

(আমি) যুলেন কন্টি সব খোয়াজে, 

কলে মিছে দাদন । 

অরণ্যে রোদন 

বাউলের হত । 

তোর বদলে গেল দেহে আকার স'দলে গেল মন, 

তবু নয্ঘন মুছে আক্কেতন । 

যাদের খুপী করবি পালে করলি জীবনপণ, 

ভাবাই বলে, “বুড়ো, আর খুমুবি কতক্ষণ ?” 

যার কথা তুই নিসনি কাণে, সারাটি জীবন, 
সেই, নিলাজ বিবেক আবার বলে, *শিয়যে শমন ।* 



কাস্ত-বশণী ২৯৭ 

যে মাকে তুই হেল! ক'রে ব'লতিস কুবচন, 

সেউ ক্ষমার ছবি ব'ল্ছে কাণে, “জাগরে যাদুধন 1” 

তোর একই কাতে বাতি পোঙহালে! ভাঙ্গলো না স্বপন, 

ত্োন জীবন-নাজ্ি পোহার, এখন উধান্র আগমন | 

তোব খাল্য গেল ধুলো-খেলার, বিলাসে ষৌবন, 
কেমন ধীরে ধীরে ধরলো জবা, এর পরে অন্রণ | 

ক্কান্ক বলে, ভাষু ন্রে। আমার অবুণ্যে রোদন 3 

শেকে ডুকে, মেনে ধরে, দেখলাম বিলক্ষণ । 

বেরাগ্য 

কীর্চনের হর । 

আর ধরিসনে, মানা করিসনে ; 

আর কাদিস্নে, আমায় বাধিসনে | 

(আমার) গেল বেলা, নিজে ধুলো-থেলা, 

(মামি) আর কত কাল কবে! হেল! ? 

$ আমায় ছেডে দে? ছেড়ে দে, ছেডে দে, ছেকে দে )। 

ষদি হ'ত পাবি গরমের অধিক 'বী, 

জামার সঙ্গে তোদের কিসের অ.ন্ড? 

আর পারিনে গো, কিছু ধারিনে গো, 

( এই ) রইল এ ঘরবাডী নে গো । 
€ আমায় ছেডে দে,--** )। 

আর কিসের দাবি? এই নে গো চাবি । 

তোরা কি আমার সঙ্গে যাব? 

সাধ পৃরাইব, ফল কুডাইব, 
খেষে তাপিত পরাণ জুডাইব । 

(আমাক ছেড়ে দে.) 



২৮ অভয়! 

সন্ধি 
কীরডন ভাঙা! হুর- জলদ এক তালা | 

আজি, আবন-মরণ-লন্ষি রে ! 

্রুভ় কোথ! ছিলে ” আহা দেখা দিলে, 

এই জীণ হদয়-মন্দিবে ! 

( ওগো বড মলিন ) € ওগো বড আধার )1 

এই যেস্বত-জায়।, গুদে বড মায়া, 

॥ খরা ) সাধন-পথের ছন্দীরে | 

( ওরা ডজন-বাধা ) ( ৬র। আপন কিসের ) 

গর কত হলে, হথ দেবে বালে, 

( আমায় )লেবেহিল কাপে বন্দী এ্রে। 

( এই মোহের কারায় ) (এই বন্দশ'লে 

আন লা বাকে, এপন মুদি আবি, 

( রাখ ) বুকে অভস্র-চপ্র” ধানে ! 

(আমার সময় গেল) €(আর্যাব্ হয়ে এল) 

সমুদ্র মস্থন 

ইমন কল)ণ--একছালা । 

( হন্ব-দীর্ঘ উচ্চারপভেদে গেয় ) 
গপ্রা মন্থন করি" হদ্য-সিঙ্কু 

তুলিয়া নিয়েছে প্রেম-ইন্ছু, 
জান-অম্ত, প্রীতি-লম্ী, 

সদ্প-পাবিক্গাতি ; 



কাস্ত-বানী ২৯৯ 

“আছে! কণ্ত ধন রয়েছে নিছিতি ৮ 

চির-মস্থনল 'ভাবি' বিহিত, 

বক্ষে করেছি শক্র মিত্র, 

কঠিন দণ্ডাঘাত ! 

অতি মস্থনে উঠিছে গনুল, 

বিশ্বনাশা, তত্র, জিতল ও 

অন্ত ঘপনকাব্রা কল, 

হে গলপ । 

ভগ বক্ষে সঞ্চল্র কর, 

রুগ্রে রঙ্গে ; শঙ্কর! হবু! 

স্গ্র অতি দারুণ বিষ, 

ঈশ ! বশ্বনাপ ! 

৫তেয়। 

“জোপার কমল ভাসালে”- স্তর । 

ষদ্দি পার হতে ভোব অন খাকে, যানে, 

খেয়া ঘাতের পাটনি এসেছে | 

কারও কাছে নেয় না কড়ি, এমনি গুণের মাঝি, 

কাণা, শোভা, অন্ধ, আতুর, সবার উপব্ বাজি গো । 

নাম শুনেছি “দয়াল মাবিপ, কেউ জানে না বাট; 

ঝন্ছ-বাভাসে ডর করে না, জমায় সোজা পাড়ি গো) 

সার কাঠেত সেই অক্ষয় বুজ্তরা, চলে শাসন বলে, 

যে দিক থেকে বাতাস ইক, সোজা যাবে চ'লে গো । 

যদি বেলাবেলি ঘাটে যাবি, হালকা হয়ে চলবি ; 

খুলে ফেল তোর পায়ের বেড়ি, ফেলে দে 
তোর তনলপি গে? 1 



৪৬ ভয়! 

“সবে, হলে কায়াস্বঘল” 

বাউক--গন্ড খেষটা। 

যে পথে, মরা ছেলে, যাচ্ছে নিয়ে শ্মশানঘাটে 

দিয়ে 'হরিবোলঃ ! 

সেই পথে, আসছ নিয়ে, বিয়ে দিয়ে, ছেলে আর বউ, 

বাজিয়ে রে ঢোল! 

যে পথে, হরি-প্রেমে নেচে গেছে, যাচ্ছে ভকও 

বাজিয়ে রে খোল; 

“সই পথে, ্াডির বাডী, তাড়াতাড়ি, যাচ্ছ রেঃ যন, 
আছ্ছ! পাগল! 

ষে পথে, বিষয়ত্যাগী, প্রেমবিরাগী আসছে, কাধে 

ফেলে কস্বল , 

সেই পথে, টেডি কেটে, চেন ঝুলিয়ে, যাচ্ছে, তাতে 

হছ্ের বোতল! 

ওরে, গীতাপাঠের সভায় কার কি করবে চুরি, 

ভা'বন্ধ কেবল ; 

কাকা কর, আর বলো না, আর তলো নাং তত, 

হ'লে কায়া বদল । 

দ্শ্্-রাহিত্য *% 

সংকীর্তন 

ভেদ বুদ্ছি ছাড। “ছু” “হত্রি', চুই ততো নয়, 

একেরি ছই পরিচয় । . 
১১১২ সালের কবিবর স্টাহার জঙগ্মপল্লীর নাতি-দৃরস্ কোন গ্রামে 

গিয় দেখেন যে, শাক্ত ও বৈফবদিগের মধ্যে ভয়ানক মনোমালিন উপস্থিত 
হইয়াছে ; এক দলেয় লোক অন্গ দলের উপাক্ত দেবতার কুৎসা! করিতেছে । 
তখন কবিবর এই সঙ্গীত রচনা কিয়! সংকীর্জন করিয়াছিলেন । 



কাস্ত-বাশী ২৩০১ 

কালী, দুর্গা, হবি, রুষ 
একহ ব্রহ্ম, শানে কর 

শাক্ত তলে হবি -ছেষী, 

তাশ্ন যে ভজন বিফল হয় 

আবার, ভরি-ভক্র১ শাক্কতে ভিৎসা। 

করলে অনস্ত নিবুদ্ব | 

শক্তি, দে ভাই, “হন্রি-ধ্বনে', 

ৈবফব, বল 'কাল'র জর? ৷ 

যেমন, অলকে বলে কেউ বা 'পানি?, 

কেউ বা "বানি? কেউ বা পক) 

তেমনি, নামেক মাত্র ভেদ্র বটে ভাই, 
সবাই নিত্য-ত্রক্মময় | 

যেমন, আধার ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন 

নাম ধরে এক জলাশকু ! 

বিল্গ, নদী, খাল, কুণ্ত, দাস, 

জল সবি এক জলই ব্য । 

যে জ্জন “ছু” ত্যাজে হরি ভব্দজে, 

শত্বি ফেলে “কাজ? লয়, 

তাবে ছু, কাল, বিষু, হি, 
সব দেেবতাই নারাজ হয় । 

এক হয়ে যাও মনে-মুখে, 

এক প্রেমে বাধা হয়, 

কালী-গ্রীতে বল “হরি”, 
থাকবে না আর শমন-ভস্ব | 

( আবার ) কফ-গ্রীতে বলে কাল: 

'ল্পুত-কালী” হন সদয় | 

ঝগড়া-কাটি যাকবে মিটে, 
বল 'কষ্ক-কালীবর' অয় । 



হট ও অসভ্য! 

প্রলয় 

বাতিলের সুর--গড খেমটা । 

এ বিশ্ব, একে বিকার, সব একাকার 

হবে, দেখ বিচার ক'রে। 

রবে না, উফ শীতল, শক্ত তরল, 

বক সরল চরাচরে , 

থাকবে না, উপর নচু, আগা পিছু 

ব'লে কিছু, জান-পোঁচকে | 

রবে না, মাস কি বছর, দণ্ড প্রহর, 

বাশ কিবাপর, আগেপলর, 

ডুববে ক, সন্ধ্যা সকাল, কাল কি অকাল, 

আক কিবা কাল কাল-লাগনে । 

উঠবে না, চত্দ্, তপন। সোশার বরুগ, 

এ গ্রহ-গণ্ গগন ভবে; 

এ সাধের উদর অন্ত, এব নিরভ্ত, 

নেখিল ব্াস্ক, একের তঙ্ে। 

ওনে ভাই, লটঙ্গ। কি লোহিত, পাটল) কি পীত, 

আব শা মোতিত করবে নবে। 

রবে না, কোন শব্দ, নিখিল স্বক্ধ, 

বইবে সব ততো যৌন-ভিরে | 

থাকবে না, ভাল মন্দ, ৬র্বক তল্াঃ 

ভিংসা পন্য ঘন ঘরে; 

পইবে না, কষ্কা কম্ম, ধন্দা ধন, 

মৃতু; জন্ম, জীন ও জন্ে। 

কাস কর, পাতেছে যেই, ভাজবে নিক্ষেই ২ 

কি-বীজেই মৃত্য ধরে ॥ 

ডির ফিল, এমনি তাকে, হাটটি লাগে, 

সেই ত1" ভাঙ্গে, আবার গড়ে । 



কাস্ত-বানী ৩৬০৩ 

অবাক কা 

ধাঙলের স্বব্র- তাল কাতাব্বা । 

ভাব দেখি মন) কেমন ওভ্ভাদ্দ সে 

যে, “ই শিনছুনিম্রা গান্েছে । 

ধ্সিহারি, কি বন্দোবন্ত । 

অবাক হছে চেয়ে আচে, পণ্ডিত সব অন্ত 

তাপ্পা ঠা পাবে ব দেখছে বগসে বেড 

কি কও হচ্ছে আকাশে! 

চাক করে, ভাই, মোলের হুদত্ষিল, 

স্রষি, ঠাকুর বেজে খুত্রি আমরা বাতিদিন - 

€ আবাহ )স্রত্যি এছাবেন কার চাবুদিকে নে 

জিজ্ঞেস করু জ্ঞানকে ! 

সেই বা কেমন মান ঘুরণ পাক, 

পথ ছেড়ে এক ইঞ্চি যায় না, তার এমন হাতের তাকু, 

€ আবার ) পাকে পাকে বাস গো ১ 

তারে! সময় বেধে কফিষেছে। 

বল্ দেখি এই সৌক্ পর্রিবাব- 

এদের থেলাহ প্রাঙ্গণ ঈদ্ধার-সিন্ধু কয় যোজন বিস্তার ? 

তবু, ওটা] অলঃম্ শৃতন্যার ক্ষুদ্র অনু ক্র, 

বল্, কার খবর বা কে বাখে? 

আলো এক নিমেষে ক্ষ ফোজন ধাক্ : 

আবার, আট মিনিটে শষ হ'তে ধরায় পৌছে বাক : 

এমন তারা! আছে কত কোটী রে, 
যাদের আলো আসে তিন যাসে। 



১] অয়! 

আবার এমন তাহা কতই আছে, ভাই, 
যাদের আলো হাঞার বছর রাজায় আছে, 

আজো পৌছে নাই ! 
এখন, বলুন দেখি পণ্ডিতেন্ন গোন্ী, 

ভারা আছে রে কত দুরে ! 

কাস্ত বলে, বুঝবি আবু কিসে, 

ভাবতে গেলে যাথ! ঘোরে, হারিয়ে বায় দিশে ও 
প্রতি খু হ'তে লধ্য-যগুল রে 

কি সুতোয় সে গেথেছে ! 

আশায় ছাই 
মিশ্র বান্োর়ণগড় খেমটা । 

আমি ভেবেছিলাম তোমায় ডাকব শ্রে, 

আগে পডেশুনে নিয়ে বুদ্ধি পাকা, 

মামি পপ্ড লাম কাত এই বয়সে, 
আহ! খরচ ক'পে বালাগ কত টাকাই! 

আমি খেতান পেলাম মন্থ লনা, 

জ্ঞান তে। হ'লো অগ্ররন্তা, 

আমি পিল্লাম কত ধশ্ঘত, 
এ পেট ভ'রল না রে, সার হ'লো ধু চাখাই। 

খ্বাষি নিজের মনকে দিয়ে ফাকি, 
ভাব লাম এবার তোমায় ভাকি, 
( ওগো ) অয্নি বাবা দিলেন বিয়ে, 

তখন, সুন্দর দেখি যখন যে দিকে ভাকাই। 



৬ 

কাস্ত-বাপী ৩০৫ 

তখন, বধু বসলেন হদয়-স্ুড়ে। 

০তামার ফেল্লাম “কাথায ছুড়ে, 

€তোমার আসন বছকে দিয়ে, 

তাক াতুল পদে কতই যে তেল মাখাই। 
তখন শক হলো জীবের জন্ম, 

এটে গেল সংসার-ধশ্ম, 

আর, খরচ চ প্পো ৬বচ্ছায় বেছে, 

তবু মিথে; কারে যে কতিউ আসরু জাাকাই 

তখন ছেলের পা মেয়ের বিষে, 

বয়ে ৮'ল্লো। কল্ক লিয়ে, 
ঠাইতে ভেসে গেল ধশ্দের কোঠা, 

০৮ তত পৃবল না প্র, পর'যে গেল সেট ফাকাই। 

ভাবি, এই মেয়েটার বিয়ে জলে, 
গরা-কাশী যাব চলে, 

€-বাব।! আবার একটি দিলেন দেখা ! 

কমশ্দের ফের্টা বোঝে”, ঘুবুছে এমনি চাকাই । 

আর কত স্য তা'াহিত্ড!, 

এখন ততো অথর্ধব বুডেো, 

কেবল খুল্ল না, হবি, তোমার দ্বিকৃটে, 
তুমি দেখছ তে সব, বয়ে গেল সে! ঢাকাই । 



ন্বিম্বিষ্র ভনশ্দীভ্ড 

াতৃনা-সীতি * 
মিশ্র গৌবী--বাপতাল। 

উদাদ পরাণে কেল বিজ্ঞনে বসিয়া আর ? 

ছিল, আছে, হবে, বল কোন ডুবো অধিকার ? 
বিশাল জগ্'তী ওলে, প্রতি পলে অণুপলে, 

কীট হ'তে গ্রহরাজি-_জন্মে, মরে, শতবার । 

কোন্ বিধানে জনমে, মধ্যে বাসে কি নিয়মে, 

জানে বা কে, বোঝে বাঁকে, 

রোধে বং ক, সাধ্য কার? 

শুধু ভ্রান্তি এ মমত্ব- কোথায় নিরব স্থত ? 
দু'দিনের তরে শুধু-স্জাসমাজ বিধাতা । 
মোহ্-সুক্ত কর দৃষ্টি, তুমি তো করনি স্যরি, 
বাথ ধন সেই লয়, তবে কেন হাহাকার | 

মাজ্ঞা কর সমীরণে শ্ির হ'তে, সে কি শোনে? 

(চাহ) ঠাদে পৌড্র, কুষ্যে স্বধা, কিংশ্রকে সৌরভভাব ! 
এক আসে ধায় একা, পথে ছু' দিনের দেখা, 

ছায়াতে বস্ত্ব জান, এ নহে পুরুধকার | 

মুছিয়া সজল-নেতর, হের তব কর্দ-ক্ষেত্র,' 

কেন হবে লক্ষ্যহারা, মহারাজ ! কে তোমার ? 

* মহারাজ শ্রীল ভরীবৃক্ত মপীন্রচঙ্জ নন্দী বাহাছ্র্বের জাদাহ্-বিয়োগ 
উপলক্ষে রচিত । 



কাস্ত-বাদী ্ ৩০৭ 

বিদায়-সঙ্গীত * 
মিশ্র খাস্বা-_কাওয়ালী | 

সাতে যাহারে হদয়-মাঝারে 

আদরে বরিয়া আনি, 

আধান নিশার কোথ। সে মিশায় 

ভাঙ্গিয়া হদরখানি ! 

আশা-নিরাশায় ব্যধিত পরাণ ; 

রুদ্ধকণ্ঠে বিদায়ের গান 

অক্রপিক্ত, বেদনালিপ্ত ;-- 

দুধে নাহি সবে বাণী। 

তোমার প্রাতিভ1, তব গুপপনা' 

এ জীবনে, প্রভু, কু সূুলিব না, 

জানিনে আমরণ তোমাও আদর, 

কেবল কাদিতে জানি । 

লহ এ মুগ্ধ হৃদয়-অর্থ্য, 

ভুলো না ভোমাব সেবকবগ, 

শুফ এ অভিনন্দন-মাল! 

ছিন্ন কারে নাটানি'। 

নবীন উদ্যম * 

পৃরবী--একতালা। 

দীন নিঝর, ক্ষীণ জলধান। 

নারে ঝর ঝ" গিরি-অবণ্যে ; 

কে করে সন্ধান, অতি ক্ষুদ্র প্রাণ, 

* রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের কোন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে 

বরচিত। 



৩০৮ অভয়! 
অভিশর তুচ্ছ, জতি লপণ্যে! 

অতভ্তিক্রমি, যবে পাষাণের সপে, 

নেমে আসে ভীষ-আোতন্বতী-রূপে, 

প্রাবি' ছুই কুল ;--এ বিশ্ব ব্যাকুল 
ছুটে আসে, লায়ে পিপাসা-তন্ডে 

ক্ষুজ বীজ যবে হয় অঙ্থরিতি, 

ভঙ্গুর, পেলব, ক্ষুত্র, সঙ্কুচিত 

ক্রুষে মহাবুক্ষে হ'য়ে পৰিণত, 

ফল, পুষ্প, ছায়া বিতরে অন্ে | 

যদিও এ বাছ নহে কম্ম-ক্কিপ্র, 

তথাপি উদ্তম অবিচল, তীব্র , 

বাধ! পদে দলি, ধীরে যাও চলি”, 

বিপদে, সম্পদে স্ব শরপো । 

উৎসাহ « 

"্নিপট কপট তু শ্রামা- মর | 

সাঝে, একি এ তরব-কোলাহল ! 

নীল-গগন-তলে, তল জেযাতিঃ জলে, 

ঢালি' এ হদয়ে, আুধা-লহরী বিষল। 

তঙ্ছা ত/যজিয়া, উঠ অপসত1 পৰিহুব্রি", 

তোন্ব] না জাশগিলে আব পোছাবে না বিভাবর*, 

চাঠি “খনা', “লীলাবভী”, তাই তোর ভয়ে, সতি, 
সতন্ত-বিবেক পান কর? অর্তিরল। 

লশ্মী-রপিনী তোরা, দেবতা তোরাই খা গো! 

সে দিন ভাঙ্গিয়ে তুম, যে দিন বলিবি “জাগো? ; 

* পুঠিয়া বালিকা-বিস্কালয়ের পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষে রচিত । 



কাস্ত-বাণী 853) 

তোদের প্রুজ মুখ, দেখে ভবে ওঠে বুক, 

মলে হয়, নভে বুঝি হ'লো নিরমল। 

তোদের ষতন-শ্রম, শুধু আমাদেরি তরেঃ 

শৈশবে সবশিক্ষা দিয়ে, লইতে যান্ব কারে । 

আহ], যেন তাই হয় 1! হোক, মা, তোদের জর, 

তোদের কুশলে হবে মোদের কুশল | 

গ্লীতি-অভিনন্দন ৬০ 

বেহাগ--একতাল!। 

(হ্বশ্ব-দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গেয় ) 
শারদ-শশি-রুচিব-বরুণ, সজ্জন-চিত-কুমুদ-রমণ, 

শুন্দর, মনো-নন্দন, জন-বন্দন, অধিরাক্ত ! 

বিকশিত-নখ-কুস্থুম-পুঞগু-রাজিত-নব-্রম কু, 

যুগল-প্রণয়-অন্বত কু, মুঞ্$ বিফল লাজ! 

আজি, জ্ান-ভকতি মিলিল বক্ষে, 

সিচ্ছি যিলিল ভজন-সঙ্গে, 

মিশিল তাটিনী সৃখ-তরজে, 

শান্ত-সিকু-মাঝ,২_ 
প্রণয়ি-যুগল-কুশল-দাআী প্রেম-গীতি-মুখর-রাত্তি ! 
নব-জীবন-জলধি-যাত্রি, হরষে কর বিরাজ ! 

+ পুঠিয়ার খাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেশনারায়ণ রায় বাহাদুরের শুভ- 
পরিণয় উপলক্ষে রচিত । 



৩১৬ অভয়! 

বিদ্বন্মগুলীর অভ্যর্থন। « 

মি রামকেলি- -কাওয়ালী । 

স্বস্তি? স্বাগত | হুধি অভ্যাগত জ্ঞান-পরব্রত, 

পুণ্য-বিলোকন , 
বিষ্ভা-দেবী-পদ-দুগ-সেবী, লোকনিরঞ্জন, 

মোহ-বিমোচন | 

লহ সবশাগ্র-বিশারধধগ, 

দীন-কুটারে প্রীতির অর্থ , 

দেব-্রভাময়-অতিথি-সমাগযে, জীণ উক্ত, মরি, 

আজি কি শোডন। 

হে শভ-দরশন, ভারত-ম!শা 

মুগধপ্রাণে নাহিক ভাষা, 

ধন্য, কতার্থ, প্রসন্ন, বিমোহিত, দন হাদ্য লহ, 

জদয় নিরোচশ ! 

বাণী-বন্দনা * 

“নিপট কপট তাহ শ্যামা | 

নিমিরনাশিশি, মা আমার ! 

হদয়-কমলোপরি, চরণ কমল ধরি", 

পীযুরতি 'সখিল-আধার । 

নিন্দি' তুষার-কুমুদ-শশি-শহ্ধ। 
শুত্র-বিবেক-বরুণ 'অকলম্ক, 

মুক্ষ-শূন্য-মর়, খেত রশ্মি-চয়। 
দুর করে তমঃ-তক-বিচার 11 

»*. ১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহ্ত্যিসশ্মিলনের বাীজসাহী-সধিবেশন 

উপলক্ষে রচিত । 



কাস্ত-বাণী ৩১১ 

ওউ করিল করুপাময়ী দৃহি, 

স্ম্তব হইল জঞানময়ী সৃষ্টি 

আদি-রাগ-ধর, বীণ-স্ধা-স্বর, 

জাগ্রত কবিছে নিখিল সংসার । 

কালিঙাস-ভক্ভ্ত, মহাকবি, 
বান্পীকি, ব্যাস, ভাগক্ড ভাববি, 

ও পদ-ধুর্দি-বপে পিল ধনাতলে, 

অক্ষ, কাধ, পরম সৎকার । 

জেযোতিদ গণি ৬-কাব্য-স্ভ হস্তে । 

ভগবতি ! ভাবতি 1 দেশি 1 নমস্তে। 

(তি ব্নপিতুন 1 স্তথলমভয় পছে, 

হরিতে দুর কব মো আপার । 

জ্ঞান * 

“কুরে কুলে প্রজে পুজা সুর 

জান শ্রে্চ, জান সের্য, জ্ঞান পুকুষকণর, 

জ্ঞান কৃশ্ল-সাব , 
জ্ঞান ধম্ম, জ্ঞান মোক্ষ, জ্ঞান অম্বত-ধার ; 

জন্ড জীবন যাব, অলস অন্ধকার, 

জ্ঞান বন্ধ ভার । 

এ মন্ব বিপুল নীর, চঞ্চল, স্তগভীর) 

উদ্মি চির-অধর, কোথায় ভরসা-তীর ? 

মুগ্ধ জডধী, যোহ-জলপি, কেমনে হইবে পাব? 

সান্তনা কোথা আব ” শরণ লইবে কার, 
বিনা জ্ঞান-কর্ণধার ? 

* ১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিতাসশ্মিলনের বাজসাহী-অধিবেশন 
উপলক্ষে রচিত । 



১ জয়া 

উষুক্ষ-ফ্যোমময় জান ব্যাপিয়া রয়, 

শৃন্তে-গ্রহনিচয়। ঘোষে কান-জয় । 
জ্ঞান উদ্ধে, যধো, গিয়ে, জান লিখিলাধার, 

জান হজন-্থার জান শ্িতি-ভাগ্ার, 
জানে লয়-লংহার । 

হের, বিশ্বসকুক্মবন, করি ফুলে ফুলে বিচরণ, 

ওহে জ্ঞান-মধুপগণ,। কর, জাল মধু আহরণ; 

করহ পান, করহ দান, যুশে যুগে অনিবার । 

জান-চরনে তাও দেই জান উপ্তার। 

লভ, মুকতি-পুরস্কার | 

বিদায়-সঙ্গীত + 
প্রপাঙ্ী সর 

স্রথের হাট কি ভেঙ্গে শিলে 

মোদের মন্মে যশ্থে রইল গাথা, 

( এই ) ভাঙ্গা বীণা কি তর দিলে! 

তঃখ-দেস্য ভূলে ছিলাম, 

ডুবে আনন্দ-সলিলে । 

( গে!) দু'দিন এসে দীনের বাসে, 
ক্াধার কানে আজ চলিলে [ 

( মোদের ) কাঙ্গাল দেখে দয়া কারে 

নয়নধার। মুছাইলে ; 

€ আসরা ) জান-দকিত্্র দেখে বুঝি, 

ভ'তাতে জ্ঞান বিলাইলে ! 

৮ 5১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসশ্মিলনের রাঞীসাহী-জ্সধিবেশন 

উপলক্ষে চিত | 



কাস্ত-বানী ৩১৩ 

( এই ) শ্রেষ্ঠ দালের বিনিময়ে? 
কি পাইকে ভেবেছিলে ? 

/ «গো ) আমরা ভাবি দেবতা তুষ্ট, 
প্লীতিভবা! প্রাণ সপিলে | 

পাঞনে যু পাওলি সেবা, 

ক পেতে এসেছিলে ! 

॥ মোদের ) পপ্রণের ব্যাকুলতা বুঝে, 
হুমা করো »বাই মিলে । 

“ক ন্দয়ে আর বাধ কলা বেধে, 

বইতে ন। ভাজার কাদিলে 

€ ্টধু ) এই গ্রবোধ বে হযবিষাদ 

চিরপ্রথা এই নিখিলে 

সমাজ 

বাউলের অব- গজ খেমটা। 

তোরা ঘের পানে তাক 

এটা! কফ ভগ কুমালের মত, 

বাইরে একটু আতর মাখা । 

“ক্শাস্ম-বাব্রিধি, কালা্টাদ বিছ্েনিধি, 

£নবাধণ মাইতির সঙ্গে ক'চ্ছেন তর্ক ফাকা ; 

মাইন্তি বলে, “মুরগী ভাল', শাস্দী বলে, “ধশ্ম গেল', 

(আবার) আপার হ'লে হু'জন মিলে, 
£হহাটেলে হলেন গা ঢাকা । 

অথর্ধ বুড়োর সনে সাত বছনেন্ কনে, 

বিয়ে দেষ নিঠর বাপে, হ্াতিষে কিছু টাকা; 



৩১৪ ঘমভয়। 

(আবার) এমনি কিছু মোহ ওষ্কার, 

যে ছু'শ শাত্রী, বিদ্যালঙ্কাব 
সেই বিয়ের অস্ত্র পড়ায়, 

উদ্ছিয়ে টিকি জয়-পতাকা1! 

শ। যেত খাসি বিয়ে, মেয়ের যায সব ফুরিয়ে, 
“মাত্ছ কপালের পিছু, ভাঙে হাতের শাখা, 

(তখন) মিলে সব শান্দিবণ, হেসে করান বরধোহসক্ষ, 

যেবুয়টির একাদশীব অবাবস্থা করবেন পাকি 

সে একাধশীর পেত ত, মে অল পিপাতসিতৈহ, 

বোকা খাপ, কাপড়ে পেখে, মাথার জাক্ার পাখা, 

(আবা) বাস দেই মেশয়র পাশ, অন্্র তল গ্রাসে গা 
সমহেদর লাই চোইলিঅন্ধ, বপর, মিতা ডাক | 

পাছাগায় হলাদলি, শ্রধু কান মলম, 
"শ্াউপোকে হ্াগের চোটে, শাল) বপেল সক, 

(আবার । পেতল একটু লোমশ গন্ধ, 

অম্যন ধাপাশাপিত পক্ষ, 

এব্সই আবার ভাব ললেন, 

উচিত মিলেমিশে খাকা 

পুগোহিত পুজোয় বসে মন্ত্র আনুডাচ্ছে ক'সে, 
গাকেতে শামাবলী, প্রাণে লুচির বাকা ॥ 

(আবার) বাইরে বসে নব্য কিন্দু, গঙ্ুব ক'চ্ছেন ষ্যাসিন্ধু, 
ধণ্দে বিশ্বাস নাই এক বিন্দু, 

শ্রধু কৌলিক বঙ্জায় রাখা।। 



কাজ্ত-বাণী ৩৯৫ 

কান্ত কয়, কইব ক'ত, এরাই দেশহিতে রত, 

এট] সে গাভীর মত, কাদায় ডভুবলো! চাক! ; 

এপ ঘুমিয়ে ছিল উঠলো জেগে, 
চাকা টান্ত্ে গেল লেগে, 

মরণের জন্তে যেমন কুস্তকর্ণেরি হঠাৎ জাগা ! 

পতিত ব্রাহ্মণ 
মিশ্র ইমনকল্যাণ-একাতাজা। 

মলা তাঙ্গণ বলে 

লোয়ায় ন। মাথা, কে আত্ছ এমন তিন্ধু ? 

আমাদেরই কোলন পুর্বপুকষ লে ফেলেছিল সিন্ধু । 
গিপ্ি গোবদ্ধশ ধন্রে ছিল বেউ, মেবেছিল হাজা কংসে, 

ভাব বন্ধে যে লাশি ঘাবেঃ সে যে জস্মেছিল এ বংশে ! 
বাপ, এখনে রেখেছি গলা ঝুলিয়ে অমন ধোলাই টৈতে * 

তামরা মেদের সম্মান করিবে, জে কথা আবাল কইতে 2 

আগেকার মত নুখ দিয়ে আর বেক্রোন্ধ না বটে আঙুল, 

(কিন্তু) কথার দাপটে এ ছুশিয়া যাবি, 

সাহস থাকে তে! লাগুন ! 

যদিও এখন "অভিশাপ দিয়ে কানে পাত্রিনে ভস্ম, 

(কিন্ত) হাতয়াই তকে শিরি উডে বায়, 

ততোমর1 আবার কমশ্য ? 

বাবা, এখনে রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে, ইত্যাছি । 

পৌরোহিত্য ক'রে থাকি আর করি মোর! গুরুপিরি হে, 

( আর ) নরক হইতে ছু'হাত তুলিয়ে দেখাই স্বর্গের সিড়ি হেঃ 



৩৯৬ 'অআভয়া 

অন্ছম্বার আর বিসর্গের ধোগে বাজাই এমনি আখ.ডাই ! 
(যে)ষজমান আর শিষাবগে, বেযালুম্ভাবে পাকৃডাউ 1 
বাবা, এখনো রেখেছি গলাধ ঝুলিয়ে, ইত্যাদি । 

যদিও ক'রেছি চটির দোকান, ঠেল্ছি বেডি ও হাতাটা।, 

€ কিন্কু ) টিকিটি শুদ্ধ বজায় রেখেছি যহধি বাসের যাখাটা । 
মদটা আস্টী থাই, মাঝে যাঝে পড়েও খাকি গো খালাতে, 

$ আর ) ব্রাক্ষণ ব'লে চিনিতে না! পেরে 

ধরেও শো যায় খানাতে! 

কিন্ধ এধনো রেখেছি গলায় ঝুপিয়ে, ইত্যাদি | 

ফক ৪ ভুলেছি ২স্কা গু গাধত্রী, জপ, তপ, লান, বাবণা, 

( কচ্ছ) ভ্রাঙ্ষপত্থ কোথা! যাবে ?£-- 

সোজা কথাটা বুঝিতে পার না? 

টুক ক'রে ঢুকে চাচার ভোটেলে খাই শিছিদ্ছ পক্ষী, 

( আর ) ভোরে উঠিয়া গীত নিয়ে সি, 

বাধা বল “ছেলে লঙ্দ্ী 

বাবা, এখনে! রেখেছি গলায় ঝুলিযে, উতাদি | 

চুবি কি ডাকাতি, খুন কি জখম, 

যা? খুশী পুহাতে কারে যাই, 

পক্ষী তত ভাল, রাস্তায় যদি আন্ত “--পটা ধারে খাই, 

আমর] ত'চ্ছি জেতের কর্ভা, মামাদের জাত নেবে কে? 

( এই ) স্বার্থের পাকাবেদীর উপরে 

গলা টিপে মারি বির্বেকে ! 

বাবা, এখনে! বুপছে ব্রঙ্গপ্য তেজের 

[০53৪5 7৪:৩৫ পোতে ! 

তোমরা মোদের সম্দান করিবে--সে কথা আবার কইতে ? 



কান্ত-বাণী ৩১৭ 

নব্য! নারী 

বেভাপ- একতালা। 

জেনে রাখ, ভায়।, নানী এল ভবে কি কাজ লাধিতে , 

ওনা জন! বেঁধে নেয় সংসাব-ক্ষমি, 

চষে নাক" কন আহ্ধতে । 

স্ঞ্িতে নয়নল-সলিল-খন্তা, 

প্রসব করিতে প্ুজ্র কন্যা, 

(আর ) শত বন্ধনে পুকুব-গরুকে 

মাস্বার খুটোয় বাধিতে | 

পত্রিতে পাশি-লাভী, লিমলাই, 

পুবাস্বাই, বারাণসখ গো, 

পরিতরত লোপা এ হীরের পহন?, 

| পাথ! বাহে তালাশশী পে, 

মোদের খবুচে ধু সব কাধা 

সাধিতৈ হইবে, ভা অনিবাধ্য , 

'জবাকুক্থম' ও “কুম্বলীনে' 
চিকুর-কপলাপ বাধিত । 

বিগ্রহে, কাক-মস্থুর- কা, 

সন্ধিতে, পিক-পাপিয় , 

সন্ধ-সমরে, খেতে ছোলাভাঙা।, 

মোদের স্কঙ্ধে চাপিযা। 

না হয় আমব। ভাল বাদিব না, 

করিতে আসেনি, ছি, ছি দঘাসীপনয ! 

খাইতে আসেনি মোদের বকুনি, 
কিন্বা হেসেলে পশাধিতে । 



২১১৮ খভয়। 

কষ্ট করিয়া কোমল শরীবে, 

কি হেতু শিখিবে বিদ্া * 
নিতা মুখক্া বাক্যবার্দিলী 

€ধের সহভ-সিচ্ষা , 

যামিনী-শয়নে ত'লে বিলম্ব, 

শ্যাপাঙ্ে বিষম লম্ব । 

হয়ে নিক্ষপায় ও হতভম্ব, 

পায়ে ধারে হয় সাধিতত। 

না করিতেত এক পয়সা! উপাক্, 

ছনটন হোক ভাজারি : 

না ধরতে নাজ পুত্র কন্যা, 

মেয় যেন কোন বাজারি 

কানা কক্রিতে ফযোছের সন্ধা, 

রাগিষা মলিতে মোদের কন, 

€ আর ) ছ্ুতানাতা নিয়ে, অভিমান কারে, 

মোদেব মশ্মে ছি)? শিত্তে | 

মোক্কার 
“আমরা বিলেত ফেব্তা। ক” ভাই” স্ব 

আমরা মোক্তাতি কবি ক'জন, 

এই, দশ কি এগাতু ডজন, 

কিচ্জ সংখ্যাপ্র অস্তপাতে আমাদের 

পৃডডই কম ওজন । 

পরি চাপকান তলে ধুতি, 
যেন ষাত্বার বৃন্দেদৃতী ; 
আমর! দৌতত্য কশ্ধে পটু তাতি মত, 

আনি সিকাতা-স্কতি । 



কান্ত-বানী ৩১৯ 

যত ভাইসাভেব মক্েল, 

তাদের কত যে মাখাই ততঙস, 

'আআর” দু” আনা, চাত্ আন1, ছ? আনায় কৰি 

সর্ষে কুড়িয়ে বেল । 

যত নিরক্ষর চাষা গুলো ৰ 

প্রায় পিষে যায় কলা-মুলো, 

দেখ, কবে তিশিষাছি প্রায় একুছচেটে 

চাচাব চকব্রণ-ধুলো | 

কত মিষ্টি কথার মাতিছে, 

আবু ধশ্য-কুট্রম পাতিয়ে, 

এ গদ্ধা দাডিতত হাতটি বুলিস্ে 

যাথাকে নেই ভাতিয়ে | 

করে জামিনেন্র ফিস 'আদাষ, 
কু আসামীটে গোল বাধায়, 
এ বিচারের দিনে হাজির না হায়ে 

ভাসি দ্বিগুণ কাদার । 

ঢের বাধা ঘর আছে বটে, 

কিন্ত বলা ভাল অকপটে 

যে, বছরে শেষে পুজোর সময়, 

মাইনে চেলেই চটে । 

দু'টো ইংরেজী কথাও জানি, 

শুধু ভুলেছি (51:920727ধানি, 

€ এই ) 1 £০25,, 4006 59061, 6155 5809" বেরোয় 

কনে খুব টানাটানি । 



৩২৯ অআতন। 

বলি, ০৪2 05022 16৩00 5৮৩, 

৬৮755 প্রমাণ 559150 20৬ £ 

এই 00057008 0615666 511 50316 61৬৩, 

ভল্দুর 2১০৮ ৫:৮৬ কি ? 

কারো টাকা যদি পড়ে শ্কাতে, 

বড় নগদ রয় না তাতে, 

আমরা অমা-খরচেই সব দেবে দেই, 

পণ্ডিত ধারাপাতে | 

বলি, মাত্তে দেখিনি কি রে? 

বেটা, কান "টো দেবে ছিউডৈ, 

বল্, নিজের চক্ষে মাতে দেখেছি 
দশ বাব জন ঘরে 

€ রাখি ), জমা-খবচটা অন্ভ, 

তাতে এমনিতনন অভ্যস্ত, 

বাজেদাস্তিতে জলকেটে নেস্ব, 

দুগ্ধে পে না হন । 

এখন ভাব হইয়াছে বসহ, 

প্রায় বন্দ হয়েছে বসদ, 

মকেল, হাকিম+ গিক্নী, চাকর, 

সব মনে কনে অসৎ | 

গোপনে দিয়েছি-খেয়েছি কত, 

সাক্ষী শিখিয়েছি অবিরত, 

€ এ হাতে ১ দোখীর মুক্তি, নিরপরাধী্ত 

বেল ভয়ে গেল কত! 



ন্ ৯ 

কাস্ত-বাণী ৩২১ 
সদর পাজানা না দিয়ে, 

€ এ সে) টাকাট! গোপনে হাতিয়ে, 

শিলাম করিয়ে নিজে কিনে নেই 

মালিকৃকে কত কাদিয়ে। 

আর বেশী দিন কই বাকি ? 

শুনেছি) সেখানে চলে না ফাকি । 

আমরা শিশিষেছি কত দোষীর জলা, 

মোদের জবাবটা কি? 

ভাক্তার 

মিশ্র ইমনকল্যাণ- এ কাভাল। 

দেখ, আমপ্র। ত"চ্ছি পাশকরা 

ভডাক্ষাপ্র মস্ত মন্ত $ 

এ 40000) 19255101065 

একদম দিত | 

আমপা ছিলাম যখন 50051863, 

হি 0০00591 713113191500206, 

এই ০০০6ডর মতন আউড়ে যেতাম, 

ভেবো না হোসে 61০০ 7 

40 [05010611151 01210810126 55566100 

5528 10520 31] 607 £০০৫ 1805 

আমন 7৮. 98. কিম্বা ৭. 1. কিস্বা 2. 5, 

১৬ জর 

48780 25 5. 1201৩) ০ 09162 55 12208058176 

“ভাইনাম্ গযালিসিয়া,, 20 0 1685. 



অভয় 

আমপ্া ব'লে দিতে পাব্রি ভোযার 

দেহে কান! হভাড, 

কি 591081 ০০:0৫ আবি 12,302 0০06 এর 

সন্থঙ্ধ-বিচার | 

আর এ পচা, পোকাপডা, 

(ভাতে) ছে টেছি কত ডা; 

যখন দ'মে যেতাম, ছেখে, সেটা 

কি স্ব ড্রব্যে গা? 

তখন এক 1925 ৬৮158515 টেনে নিয়ে, 

যেজাজ কর্তাম চড়া, 

আমলা না, 5 কিতা 8. 10. ইতজ্যাশি | 

ঘক্নাফেম্া নাত আবি দামাল শ, 

তায়েছি মুচি নাক, 

তোমার মৃত্রবিঙ্গা ঘাটতি পাকি, দাদা, 

পেলে পতন টাকা, 

*ল।গাটা বুঝি লা না বুঝি, 

আপে দশনট ট্রাক পাজি, 

দেখ, 5০610০০০০ আগ 0061002020026617, 

আমাদেব প্রধান পুঁজি, 

বেগের 41550500102 স্টনে। 21550226508 কি, 

অন্ন সোজা, 
আমরা ৫.9. কিন্ব] ই 10. ইত্যাদি । 

€তোমার ছেলে অকৃকা পেলে, 
আমান কি আর তাতে? 

কিন্ত ওধুধের 811টে আসবেই আস্বে 

পরতো সন্ধ্যায় পরাতে, 



কাস্ত-বাণী 

তৃমি হ্বান্জাব্ মাথ ঠোকো, 

আগ দেবো শপ! বলে রাখো, 

9211ট ভিম্কুল-যাফিক তেত্ে ধরবে, 

জলে বাগে তচঢোকো।; 

তা হন ন1 তুমি কিস্মৎ ম গুল, 

হ*৩ না এজ] 7০৪০ 

আমল। 7. 3 বিএ 2৮১10, ই হ্যাপি) 

১৮1532551 ০০1067০20এব জন 

এলে ধনী কেহ, 

এ জলপাশন শিক্ষিত হাতিয়ে, বালে দেই, 

“ওত রুগ্র দেহ, 

আমাল চিকি২পাপ্র নীচে আছেন, 

জ্ঞানি নে, অবেন ্িচ্বা বাচেন, 

এপ্র বাশাষ ভাব শক্ত, ইনি 

কত ভোলোন আবু হাতচন, 

আপ বু হলেই কাদেন, আব 

আহ্লাদ হালেত নাচেন ১৮ 

আমবা 2৮1 03 কিন্থা উর 10. ইত্যাদে। 

লেখলে ০০900170275 61025001৩ 58001715 

£:9০0005) 6028053 কিন্বা 5০01, 

বাঃ ফুজিতে লেগে যাই তখন, 

দেখে নিওছুবির জোব 

এই সিক্ধ হচ্তে কেটে, 

দি' আঙ্কুল দিয়ে ঘেটে, 

£ ৫ 



৬১২৪ আভয়। 

আমর পরের পায়ে ছবি চালাই 

অতি ভয়ক্ষর 296 $ 

আর এ ০০০০০ ব্যাপার আমবা 
ক'বেছি এক্চেটে ; 

আমন 2৬2. 9, কিন্ত! ৮.7, ইতযাদি । 

পরিণয়াভিনন্দন 

“এ উতভব্বে বাজিছে বিকট ভয়াবশ”-াস্ন 

(মধু ) মক্ষল-গোধুলি-প প্লিণয়-উতৎসপ 

--দরশনে আকুল প্রাণ, 

আইল খতুপত কুশ্মমাল্য পায়ে 

স্থিপ্কধ মলঘ, পিক্তান। 

এ শুভ মধুর প্রদোষ, 

€ তব ) ভাগ্াযগগনে, আব্জি, উদ্িল স্ডগ্রভ 

পূর্ণবিমলপব্িতোষ 

আশীর্বাদ কৰিছে মুভঃ বঙ্গিষণ, 
শিরে তুলি লহ দেবদ]ন। 

হঃখটদৈন্ত সব দূর? 

লশ্্রীন্ব্রপিণী আন গৃহে, পন- 
ধাঞ্ঠে হইবে ভরপুর? 

বিশ্বনাথপদে প্রণম' ভক্তিভবে, 

বল “জয় ককুণানিধান 1” 



কাস্ত-বানী ৩২৫ 

বিদায় অভিনন্দন % 

“কেন বঞ্চিত হব চবণে নর 

তুমি সত্য কিযাবে চলিয়া! ? 

পুজকল্প প্রিয় শিশুদলে 

যেতেছু আজি কি বলিয়া ? 

মোবা ভাদিতেছি আখিনীরে, 

তোমার শুভ্র স্বতিটুকু লয়ে 
যাব কি তে গৃভে ফিরে? 

তব উপদেশ স্রধাবাণী, 

তব শৌম্য মৃরতিখানি, 
আজি বিদায়ের দিনে, পুপ্যকিরণে 

উঠিছে হয় জলিয়া। 

আজি কি দিয়া শুিধিব ধন হে, 

সুগ্ধ প্রাণের প্রীতিটুকু ছাডা, 
কি আছে? আমর দীন হে! 

তুমি কীষ্তিবিমানে চডিয়।, 

যশের মুকুট পরিস্ম, 
দীর্ঘজীবন লভ, নখে খাক, 

যেও না! মোদের ভুলিয়]। 

* কোন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে রচিত। 



৩২৬ অয়! 

সংস্কৃত ভাষার পুনরুদ্ধার 

বাশীখবরী--আডাঠেকা 

চির-নিরাশন্দ গেহে কি আনন্দ উপজিল ! 

বিধন-আকুল প্রাণে কেবা শাস্ছি 0াপি' শিল। 

নিপাশ।ব হার খুলি', “উঠ মা, জাগো মা” বলি, 

আনন্দ আহ্বাণে কেবা জনশীবে জাগাইল । 

জ্ঞানের আলোক দিয়।, ভর্রজ আধার হিয়া, 

ছখিনী মায়ের চির-মাবি-বারি মুহাইল। 
কে কোখা বায়েন পাছে, ভ্ুটে ৮ তগা কালে, 

ছেখ দাম কিধি কিবা নিধি মিলাইল । 

সংস্কৃত ভাব! 

বেহাগ-  আডাগেক। 

স্র্ললে কি আবু? 

াস্ধাপ্ত কে দেলভগ্মা শিত্য এধাসাল। 

চতুর্বেদ শ্রুতি সতত, গার যার যশোগীতি, 

কন বাল্সকি ব্যাক, পপর যাহার £ 

সে ভাল!য় বচ্ি মন্ত্র, ধর্শন প্রবণ তত, 

ক'রে গেছে কত নব সত] আবিঙ্ষার । 

ভাবকাত জনম লঃয়ে, অলশষ লাঞ্চনা সে, 

অনাদরর-অযতনে, কি দশা হাতার ! 

দেববালা অক্ষহীন, কি বিষগ্ধ কি মলিন ! 

হেখিলে পাষাণ প্রাণ ক্কাদে না তোমা ? 

অমুত-আন্বাদ ভুলি, ধ'রেছ বিদেশী সুলি, 

বিদেশে চাহিয়া! দেখ সম্মাপ তাচাব 

তোমার নিজন্ব লয়ে, পরে যায় ধঙ্য ভ'যে, 
কিবরিয়া শা দেখ ভুষি, হায় কি বিকার | 



কাল্ত-বাণী ৩২৭ 

ছুভিক্ষ সঃ 

বিজয়।_-ত্ত শু" 

অস্থিকৃষণ যৃত্যুদ।নল 

ভীম-নগ্র-কপাল-মালী, 
রুদ্র নেছে লি ব্োষে পাব্ক্ক, 

জ্িছে ক্ষ মন্িচি শালী 1 

দুঃপ, পন্থা, বিষম বুহইঙ্ষ।, 

প্রেত-প্রেতিনী সঙ্গে, 

শাচে তাগুলে, অস্র হাজিছে, 

ভ*ম কর্কশ শি করতালি! 

জাগো জাগে, বিলাস পরবিহল, 

তাজ মকেোমল শয়ন নে? 

দৈত্য-নান্ত৩ ডাক জননীরবে 

শৈা-হ শা শক্তি কালী 

কোন বন্ধুর অকালম্বত্যু উপলক্ষে 
বেহাগ- আডাছেকা। 

তবে কেন শোক, 

যদি রে আনন্দময় পুণ্যপরলো ক ? 

যে দেশে শিযাছ, ভাই, সে দেশে বিষাদ নাইঃ 
চিদাশন্দ হখন্সোতে, । শান্ত যোগ ॥ 

ভগবত ভক্তঙগণে, ভক্তিভবে হামনে, 

হবিগুণ আলাপনে, হবে সদ কাল; 

* উডিষ্যা ছুভিক্ষ উপলক্ষে রচিত । 



২৮ অভয়। 

জনম-মব্রণ তখা, অলীক স্বপন কথা, 

লাহি অশ্রজল, প্রিয় হুহাধ-বিয়োগ । 

এন্ডায়ে ভব-অত1ল”, গিষেছ করেছ ভাল”, 
সংসারের ফুঃখ-জালা, পাবে না তোমায়, 

আমাদের অশ্রজলে, যেন মন নাহি টলে, 

চিরশাস্থি মাঝে কর নিভাকথ ভোগ । 
কর, সখা, আশীর্বাদ, চে ভব-পরমাদ, 

তব পুণ্য-পখ বহি, যেন চ'লে যাই; 

জীবনে কর্তবা যাভা, সম্পাদন করি তাত], 

হরিনাম মহামঙ্জে, নাশি' ভব-োগ। 

রূগ্নের হুর্গোৎসব 
প্রানাসী-_ নর 

মা কখন এলে, কখন গেলে? 

এবাপ রোগের জালায় পাইনি দেখতে 

চরণ ছুটি নয়ন মেলে ! 

কার বাড়ী অনাদর হ'ল, কার ধাডী বা ভক্তি পেলে? 

উপোস হ'ল কোধায় বল্, ম!' শ্রীতির অন্ন কোথায় খেলে? 

ঘিয়ের লুচি ত্ভোগ দিলে কে, কেবা ভেজে দিলে তেলে? 
কার বাড়ী মা, ফাউল্কারি, ভোগ দিলে কে আতব চেলে ? 

কে দিলে, ম! শ্রীচরণে ভক্কিপুষ্পাঞ্জলি ঢেলে ? 
কেবা মদ দিয়ে সবলধারায় মনের সুখে আন করালে? 

নিন্দার ভয়ে কৌলিক রক্ষা কল্পে, মা, কোন্ স্থবোধ ছেলে ? 
আক্জমক দেখালে কেব--কাড়-লহনে বাঁতি জেলে? 
কার পূজা বা নব্য মতে, কার পূজা নেহাৎ সেকেলে ? 
এ দারুণ দুগ্দিনে হ'লি অক্পপূর্ণা কার ঠেসেলে ? 



কান্ত-বাণী ৩২৯ 

কে দিলে মা, রেলির কাপড়, দ্িশি ভাতের বস্ম ফেলে ? 

কোন্ পুরুত তিন বাড়ীর পূজা ক'রে বেড়াম্ম অবভেলে ? 
কোন্ পূজজকের মুখে মন্ত্র, মন রাযেছে লুচির থালে 77 

আর কিছু বলুক ন। বলুক, “ভ্যে] নম'টা বলেই বলে । 
কান্ত বলে, শোন্ মা, তারা আসছে বছর আবার এলে, 
নাও যদি মার্রিস্ প্রাণে, এই আঅন্থপ্র গুলে পুত্িস্ জেলে । 

মনোবে্ধন। 

জংলা_-জলক একতালা! 

কোন্ অঙ্ঞান? দেশে আছ কোন্ ঠিকানায়, 
লুকিয়ে লুকিয়ে ভালবাস যে আমায়; 

গোপনে যাশুয়া-কআস।, ভালবাসা, চোখের আডাল্ স্ব, 

লোক দেপান' নয় হে তোমার ককুণা নীরব ; 

নয়নের সামনে থাক", দেখা নাভি যাক ! 

অভ্যর্থনা 
বিশ খান্বাজ-_-জলদ একতালা 

কোন্ সুন্দর নব শুভাতে 

তৃমি উদিলে, ধরা জাগিল ৩51 

ন্সিঞ্চ মলয় বহিল মন্দ, 

বনকুন্থম 

তব বদনচুদ্ধ মাগিল হে ! 

ভুখ-নিমগনে, ধরাবাপিক্জনে, 

আনন্দকিরণে ভাসিল-_ 



৩৩০ 'অভয়া 

মোহ-জলদ সরিল,-সবানি ত্বদয়- 

আধার টুটিল হে; 
“'জয়মসলক্পী নবরবি' ববে 

সবে বন্দন গাহিল হে! 

আবার সাক্ক্াগগনে স্িমিতকিরণে 

চলিলে, নিভিল উক্তল ভাতি ক্তে, 

অস্ত, নিখিল ব্যস্ত, দিয়ে গেলে 

হখরাতি হে, 

সবে ভূবিল ঘোর অন্ধতিমিলে 

নিরাশায় চিত ভরিল ভে 

আর কি কন্ছু এ ভাগ্যগগনে 

উদ্িবে করুণা কর্রিষা,। 

দাড়াও! সৌম্য মূর্তি হেরি, এ 
ভিত নবন ভরিয়া; , 

তব মিলনের ভয়ে বিরিহভী্তি 

জদয আকুল কবিল হে! 

কোন প্রথ্তনাম। সাহিত্যসেবীর পরলোকগমন উপলক্ষে 
বিঝিট-_একতালা 

নিপ্পভ কেন চন্দ্র-তপন, 

স্ভিত ম্বছু গঙক্ষবহন, 

দীর তটিন" মন্দ গমন, 

সত সক পাপী ? 

সজল করুণ যত নয়ান, 

শুষ্ক মলিন নত নয়ান, 

লক্ষ শোক-নিতিত বক্গে, 

চঃখ উঠিছে জাগি ॥ 



কান্ত-বাণী ৩৩১ 

ত্যক্ত সকল স্রখ-বিলাস, 

উষ্ণ বিকল দুখ-নিশাস, 

“ভ] বান্ধব” উঠিছে ভাষ, 
অস্যপ্র তল থাকি । 

বুদ্ধ যুপক অর্থ নিঃস্ব, 
হ1 হা ববে পুর্রিল শিশ্ব, 

শোঁক-মু্ শিপিল বঙ্গ, 

সেইম্য তে! তব লাগি ॥ 

শেষ আশয় 

মিশ্র খাঙ্থাও-_কাশুয়ালী 

আব কি ভরসা আছে তোমাব্রি চবণ বিনে, 

আর কোথা যাব, তুমি না রাখিলে দীনহই*নে ? 

নিতান্ত কলুবিত ভ্রান্ত বিষয়মছে, 

কতাস্ত-ভযভীত শ্রাস্থ জীবনপণে, 

ঘোর বিভীষিকা মাঝে, ভাবেণি, কি তাব্িছি নে? 

কি মোহ-মদিরা পানে বৃথা এ জনম গেল, 

নয়ল তেপিয় দেখি শমন নিকটে এল, 

কোলে নে, করুণাম যি, অকিঞ্চন এ মলিনে ! 



সন্ভাব-কুস্ছম 
চন্দ্র ও স্ুহ্থ্ত 

পুরিমার সন্ধাকালে ভাদ উঠে পুতে, 
পশ্চিমের কআক্ষােতে সখ যায ডুবে । 

উকি মেতে ভাদ কয় স্ষ্য পানে চেতয়, 

“1 শষ্য যাযা! কোনা চলিযাছ ধম 2 

ঞতক্ষণ আজীবগণে পোছাউক্বা ধসে, 

শরীরের জ্ঞালা বুশ্ধি শিলা ইত নীত্রে, 

স্যঙগনে ভুবিছ ₹ ভাল, উঠি লা আর, 
আমি আঙগসিতেছি, ভাপ জ্াডাতেত ধরাব। 

'আানাব্র শীতল জ্যাক পেত জীবগশ 

জ্াক্ষে খাতকে অবিক্রল আনন্দে মগন । 

অবাধ সন্বঙ্গ শিল্০ মাল কোতল পেকে, 

“বায ভাদ, আক চোদ, বলে মোবে ডেকে । 

সপহজ্ম চক্র উতড মার দক তপতি, 

কি আনন্দ পাব আন্রা। মোন ধা পেকে! 

'ক্্াকক নাম মার, ক্রি ধা দল । 

“তপন” €তাম্ান্প নাম, দঞ্চ কন প্রাণ । 

“শশ্শধল” নাম মোন, কেমন হ্স্দন 

“মার্ভও" তোমাক নাম অত্তি ভয়ক্ষত 

তোমারে দেখিলে ০, চন্ষু হয় অন্ধ + 

আমন শীত্তপ সুশ্ডি- দর্শনে আনন্দ ! 



কান্ত-বাপী 

তোমার কিরণশ-স্পর্শে অবিরত ঘশ্ম। 

শিপাসার প্রাণ যায়, দ্ধ হয চশ্ । 

তোমারে দেবিয়া সবে গ্হেতে লুস্যাস। 

ভাবে, কতিক্ষণে এটা অন্ত যাবে, ভাস 

যাইত্তেছ ডুবে যদি, বা”9, নমস্কার ;- 

একেবারে যাও মামা, জালায়ে! না আর 1” 

স্র্ধয কতে ধীরে শীল শ্রাঙগ সুখে হেসে, 

“এমন পণ্ডিত আর আছে কোন্ দেশে ? 

আমি আছি, তাই বাচে লীনবেব জীবন, 
তত হাতে প্রাণ দেখ আমার কিরণ । 

পৌধমাতে যহসামান্া দক্ষিণেতে সত্ব, 

শীভ ম্বতপ্রাহ় জীব, কম্প থবথবরি ॥ 

আমার কিনুণ পেয়ে বাছচে ফাত তক, 

নতুপা। এ প্রা হাতি অঙ্গব্বত মন ॥ 

ফল, ফুল, লত 1, গুল্ম, শক্ত অঙগণন, 

কপ্রি অস্কৃরিত+ করি বদ্ধল-পালন ! 

তাই খেয়ে, তাই পেয়ে, জীলবর বডাই, 

আমিই মেঘের অল ধব্বাক্স ছ'্ডাই | 

শিরি-শিপে অবিত্ত গলাই তুষার, 
ভাই প্রাণিগণ পায় শীত জলধাব | 

আমি ন! উদিলে আব নাকি চলে বাস, 

মুহুপ্ডে জীবের শেষ হাক্সে যাক্স আম্মু । 

আরে মুর্খ! কোন্ মুখে মোরে “মামা কহ ? 

নাহি জান, আমি যে তোমার পিতামহ ? 



জন্তাব-কুস্থুম 

সে দিনের শিশু তুমি, বয়স বা কত, 
এরি মধ্যে ধনিয়াছ গুকনিম্দাত্রত ? 

নাম নিয়ে কেন কর এত কথা ব্যয় ? 

নামের গৌরব বাডে গুণ যদি রয়। 

শাস্ত ছেলেটিকে বদি “দুই' বলে ডাকি, 

ভাকিতে ভাকিতে ছেলে মন্দ তয় নাকি? 

প্ডিতেশ নাম যি পাখি বোকার? 

মুর্খ হয়ে যায় নাকি? পায় না প্রণাম? 

বালকের পাম বনি রাখে বিধি হা । 

৫শশশবেই চুল তার সাদা ভায়ে যা? 

অন্ধ পুজ্রে যদি ভাক “পঞ্গুনেত্র খানে, 

দৃষ্টিশক্তি পাষ কে কিজ্ধু তাখি ফলে? 

গায়ের কলঙ্ক বুঝি দেখিতে না চাও? 

তাই নিফলক্ষে নিন্দা কাতর খপ? 

তুমি না থাকিলে চাদ কি বিশেষ ক্ষতি? 

আমা ভিন্র এ ধন্বাল কি তইত গতি 2 

যে আলোর তুমি এত কন্প অহঙ্কার, 

লে আলো ত তোর কাছে কপ্িযাছ বার 1 

যার ধনে ধলী তুমি, তারি নিন্দা কর ? 

উদিত হযে] না, শিট, জলে ডুবে মক |” 

অশ্ব ও গাভী 

কর্রিদ শুলাম পলী, শবগ্রামবাসী, 

গোশাল! "৪ অশ্থশাল। গভে পাশাপাশি । 

তাক পায়ে সেই ধনীর নন্দন 
আস্থশ।লে অশ্ব আনি' করিত বন্ধন। 



কান্ত-বানী ৩৩৫ 

গঃশালামস গাভী ছিল পন্য যতনে, 
বসিয়া খাকি ত সাঝে, পুত নোমস্থনে । 
একপিশা ছেপ্রহর্রে অশ্থবর দ্বীনে, 

ভঃখধেব নিঃশ্বাস ছাশ্ডি কহিছে পাতভীবে ১ 

“শুন, গাভী, এম সম ছুহখী কেহ নাই 
কোন্ পাপে অশ্থ হযে জম্ম, ভাবি ভাই ! 
সভার দেই আখি অদৃষ্ষ্ট ধিক্ষাপ্, 

অক্ষবার নিন্পি মানবের অবিচার । 

[ভারে মোতুখ জুতুড দেয়, ভাবী গাডীখানা, 

স্যার বিবান মোর হদ গাজী-টানা | 

অন্দে মাঝে বাতহিতভেও পাইনে নিজ্ভান, 

অব্বিপ্র ত কশাঘ।ত ম-পুনক্কাল । 

আক্তিবশে একটুকু খংমি সদ কজু, 

কঠিন প্রতর করে নিবদয় প্রছু | 

লী5 ফেটে প্রভু বায়ে বা কতবাব, 

তবু কশ্াঘাত করসে, কে করে বিছা £ 

বদনেতে বশ্ি দহ টানে এত কোরে, 

জিহবা কেটে যায়--তবু টানে ভাই ধানে। 

তথাপি উদব-পুবে খাইতে না পাই, 
পেটে খেলল পীঠে সম, তাও মোর নাই । 

আমান স্তিস-প্রজু, মোপ ছোলা থেকে 

অঙ্দেক সরান, প্রাণ ফে্ যায দেখে । 

আমাদের কথা যদি বুঝিত মানব, 

হ'তে পাব্িত না এত নিঠব দানব । 



সন্তাব-কুস্ম 

মাঝে যাঝে কাগত হয়ে আসে জ্রাখ, 

ভাবি, ধাচি অস্থলীল। হ'লে অবসান । 

তুমি, গাভী, কত স্থখে জীবন কাটা, 

বিনাশরমে, মহাবত্তে বসে বসে খাও । 

প্রহারেব পরিবন্ধে পাও মভাদর, 

তোমারে দেবতা জ্ঞানে পুজা কবে নক । 

কত ভক্কিভবে প্র করে তব সেবা, 

পশ্তমধেয ভব সম হখা আছে ফেব ?” 

গনি" ছুততখ ভাসি গাভী কর্সিছে উতস্তব, 

“সামার বেদনা ধু জানেন ঈশ্বর 

তুমি কাদিতেচছু, অশ্ব, প্রহার-ব্যথায, 

চিতে যদি সুখ থাকে মার সত যায়! 

অনাহার,। গুহার বা অতি পবিশ্রষ, 

এ হ'তে আমার দুঃখ দারুণ বিষ ! 

এ দেখ, অশ্ববর, আমারি কুটীনে, 

বাধিঝ| বেখেছে মোর শিশু বৎ্সটিরে | 

আমি আভি তিন হাত মার দূরে বাধা, 

দিবস যাতিনী মোর লার জ্তপুকাদ। 

ক্ষয় আকুল বাছ। জিজ্ঞাসে সা! কেহ, 

বাট-ভপ্প1 দ্ধধ মোর, বুক-ভরা স্ষেত | 

সারা প্রা বাছা মোক “মা, মা? বলে ভাকে, 

ক্ষুধায় হুর্ববল হ'য়ে ভূমে পাডে থাকে। 

ছ'কসনায় ছু'জনান সুখ পানে চাই, 
বিফল রোদপনে, অশ্ব, যামিনী পোভাই। 



৮ 

কাল্ঞ-বাণী 

প্রত্যহ প্রভাতে পাই প্রভুর দর্শন, 

সে দৃষ্টি এ প্রাণে করে গরন্গ বর্ষণ । 
পশ্ষিণে দোহন-পাত্, বাম ভাতে কেডে, 

আসিয়া বাছারে দেয় একবার ছেড়ে | 

ক্ষুধা তষ্গায় বৎস পাগল হইয়া, 

ছুধ খেতে আসে মোত লাটে মুখ দিয়া । 

ছুটি মাত্র টান দিতে, সে পাষাণ শ্রাণে 

নাহি সহে, বাছা বদন প'ব্রেটানে। 

তখনি সরাযে নিপা ধ'রে ন্াখে কাছে, 

বা দেখে কি অভাগিনী মার প্রাণ বাচে ? 

সব ছঘধটুকু মোর টানিয়া দোভায়, 

ভাবি, হায়, কেন কাল-যামিনী পোহায় ? 

স্াছে দ্রাড়াইয়া বাছা! “হায়, হায়” কে, 

“মা, মা ললে ভাকে, আপ আবিজল ঝরে 
নিঠর যখন দেখে ছুধ নাই বাটে, 

ছেডে দেক্স তারে- বাছা শু বাট চাটে ॥ 

সবে চলে যায়, মোব! দুই জনে কাদি 

নীরবে সকঙি সহি,_বিধি গুতিবাদ্দী ! 

পূর্ব জন্মে কার মাকে দিয়েছিন্ ক্রেশ, 
তারি এ কঠোর শাস্তি, জেনেছি বিশেষ 1” 

রাজপুত্র ও খমিপুত্র 
পুরাকালে ছিল এক রাজার নন্দন, 

মহিবীর 'একমাত্বম আনন্দ-বদ্ধন । 



সন্ভাব-ব্ু-্থম 

অতি আদনৈর ছেলে, শিগশুকাল হ'তে, 

অঙ্গ ঢেলে দিয়েছিল বিলাসের আোতে। 

কখনো! সিল না কোন সখের অভাব, 

যেমন এশবযধা তাষ তেমনি প্রতাপ । 

একদা প্রত্যুষে পরি" স্বগরার সাজ, 
সৈশ্বা লাক ব্গয়ায় যান যুবরাজ । 

গহনে সবগের পিছু ছুটি? অনিবার, 

পথ হারাইল সাবে রাআাব কুমার । 

পরিশ্রাপ্ত অতিশয়, তষায় কাতর, 

অন্ধকার তষে আসে ক্রমে গাঢতব । 

বিষণ্ন বিহ্বল চিত্র, নুপের নন্দন, 
জ্তপদ্দে করে এক তরু আরোহণ । 

আনি-দায় অনাহারে পোহাউল ব্হ্তি, 

প্রভাতে বনের পাখী গাতিল শুভাতী | 

অবপ্রোভি” তরু তাতে পথ- অশ্বেষাণে, 

ভ্রমিতে লাগিল বনে চল চরুণে 1 

কেনকালে দেখা এক ফধিপুশ্র সাদ্ে, 

সে যাস তুদলত্ত ফুল, ফুলসজি হাতে । 

পাজপুজ কহে ভাকি?, কে 7? কোথায় যাও £ 

প্রাণ যায়, এক বিন্ধু জল মোরে দ[ও।” 

কধিপুজ যত লয়ে বায় যুবরাজ, 

স্ুপবিত্র, শান্তিময় তপোবধন-মাঝো 11 

জল দিয়া যুবরাষ্ধে আদরে বসায়, 
ব্িজাসে “কি নাম ধর, বসতি কোথায় ?% 



কাম্ত-বাণী ২৩/৩১৪৯ 

বাজপূব্ধ নাহি দে কথার উত্তর, 
খষিদের দাশ দেখে ব্যবিতি অভ্ঞর | 

আঅনশেষে কতে, খধিপুজ্েরে সন্কাহি'- 

“আজ্ঞা পেপে, তটি কণা তোমারে জিজজাসি । 

ক্িহেতু কঠোর শাস্ছি তযেছে তোমার ? 
লো ভাল শয় - ভাল বনের আধার ? 

গাছের পাতার ঢাকা একখানি কুন, 

কাত উদ্ডে মেতে পাবে যেতে পালে পুড়ে । 

শ্বখেন নাতিক চিহু, আছ কোন্ আে ? 

পাস্স্-মিষ্টান্র বুঝি নাতি যায় মুখে ? 

কটু তিক্ত ফল খেয়ে ক্ষুধা তয় দুর ? 

এটা কি? হানে দশা ! কুশের মাছর ? 

এই শ্যা? ? পরিলাশ ক'নেছ বাকল ? 
এপ্ন শাহি জটে ? কিন্বা ত'য়েছ পাগল ?£ 
*ত-হিজ এ কুটীর ; ঘোর বরষায় 

পশ্ডে না বুটিক ধারা ? শুয়ে থাকা যা ? 

প্রজ্জলিত অগ্নি মাত্র শীতের সম্বল ? 

অগ্ঠ থাক্, একখানা জোটে না কম্বল ? 

এড ক্রেশ কনে যার কর আত্বাধশা, 

তার কাছে কিছুই কি চাহিতে পান না? 

আবে! ভেবে দেখ, যদি -বপেকর পে 

পরুবাল নাহি থাকে ? পশুশ্রম কারে, 

মিথ্যা আশা বুকে ল'ম্ে সাধিতেছ কত 
ভযম্মাপক, ক্েশকর, ক্ষক্ধঠোন্র ব্রত 2 



ডিভি সম্ভজাব-কুন্দম 

না খেলে মধুর থাস্ক বসনা-ততোষণ, 

না পেলে বিলাস-দ্রবা, বসন-তভুষপ । 

শীত, বাচ্চ, রসালাপ লেখেনি ললাটে 
মাক্গষের জীবন কি এই ভাবে কাটে? 

পরকাল না থাকিলে হঃখ মাজ্ সান্র, 

নিখ্কল। জীবনে তব, সহন্ব ধিকাব ! 

কে দেখেছে পরকাল ? আছে কি বিশ্বাস ? 

ঘোর অন্ধকার সব- ফুল্ালে নিহম্বাস ” 

ধীরভাবে খধিপুজ শ্লেব-বাকা সনে 

বলে শেষে, “রাজ ভুমে নহ কোন গুণে ? 

যৌবনেই যার তেন বুদ্দিবিপর্ষায়, 
শাসন "তার ভাগ্যে নাহিক শিশ্চয় | 

যে সব বিলাস-দ্রব্য কক নাতি চাই, 

তাহার অপ্রাপ্টিততু তঃখ কিছু নাকী । 

মানবের আুখ-ছুঃখ ক্জমনমে অন্তরে, 

সেই ভঃখী সদা যে অভাব বোধ জাতে 

সন, স্ভষণ কিনব খাছ আরলাল, 

ত্য নাচাতে, তার বল কিসের অঞজাল ? 

আমি যদি সখী তই বনফল থেকে, 

কি ফল, এ কাপে মিষ্বামের গুণ গেয়ে ? 

পরকাল আছে কিনা দেখে নাউ কেহ 

ষর্দি বল সে বিষয়ে বিশেষ সান্দেত 3 

নাই যদি খাকে, তাতে মোর ছুঃখ নাট 
যদি থাকে, তোমার কি গতি ভবে ভাই 



কাল্য-বানা ৩৪ 

প্রজার বুকের রক কগিয়া শোষণ, 

সত শত দব্রিত্রেতে কাযে সোদন, 

শত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা শত অবিচারে, 

যে অর্থ ভুলিছ তুমি পাজ-ধনাশাপে ১ 

তাই দিয় কিনিয়াছ এ ক্ষণিক আখ, 

বরা অহঙ্কান্ে ফুলে উতঠ্িষাছে বুক । 
হযে দিয়াছে এই সখ, বিলাস, সম্পদ, 

ভ্রমে চিন্তা নাভি কর ভাহাব জ্পদ । 

পরকাল যক্ি থাকে তবে কোথা যাবে ? 

সমন্ভ পাপের শাস্তি, একে একে পাবে । 

ভাই বলি, স্ুপস্থাত, তৃমিই নির্বোধ, 
ল্ষোথায় ০ভোামাব শাস্তি, কোথায় গুবোধ ? 

প1পে ডুবে ষেই নিজে সুখী মনে করে, 

ক্ষণিক বিলাকে মঞ্জে না ডাকে ঈশ্বকে, 

ভবে কু বুদ্ধিমান বলা নাহিযাক্স। 

ভাব শিষ্া-কি প্রভেদ তোমায "আমায় 1” 

গুরু ও শিষ্য 

গুক্গৃহে করি? শাক্মপাঠ-সমাপন, 
বন্দিষা বণিক্-পুজ গুরুর চরণ, 

ধীরে ধীরে, সবিনস্ষে কহে ম্বছুভাষে, 
“অন্রমতি হয় যদি, যাই নিজ বাসে 

কিন্ত এক ভিক্ষা আছে, চরণের দাস 

সামান্ধ দক্ষিণা দিতে করে অভিলাষ 1* 



৩০৪৭ সন্তাবসবুন্ম 

গুরু হাসি” কহে, “বন্স, ছক্ষিণা কি হতে ? 

আমার বড়াব কিছু শাই এই ভবে ।” 

শিষ্কা বলো, "কাস্তি তব কাঞ্চন-সন্লিভ, 

ছু'পাছি সোণার বাল। পরাইয়! দিব । 

সোণার শরীন্ে সোণ। মানাইবে ভাল, 

কূপের ছটায় হবে তপোবন কালো ।” 

গুরুদেব বলে, “বন্দ, তাই বদি সাধ, 

দিয়ে যেয়ো, বাসনায় না সাধিব বাদ ।” 

কিছুদিন পর্বে সেই বপিকৃ-নন্দন 

স্ব্ণবাল! ল'স্ে করে চরখ বন্দন । 

ব্বহ্ষ্তে গুরু ভাতে দিল পত্যাইয়।, 

হেরিল দেছের শোভা নয়ন ভরিয়া; 

শেষে কনে, “গুরুদেব, ছু'গাছি বলয়, 

হারাইযা ফেল যদি, এই মম ভয় 1” 

গুরু ককে, “বহস আমি প্রতিজ্ঞ না করি, 

হারাইলত পাবে, কেহ শিতে পাবে ভবরি?, 

তুমি ত সকলি জান, আমি উদাসীন, 

স্ব্িবিধ ধনবততে বাস্না-বিক্বীন । 

তথাপি শিষ্পের দান গুরুর নিকটে 

যথাযোগ্য যত আব আদনের বটে। 

সাধ্যযত বস্তু কমি" ন্াখিব বলস়্, 

তথাপি ক্জাপিও, €দধ কারো বশে নয় । 

, আনন্দে বনিকৃ-পুজ শ্রপমিয়া পদে, 

ফিত্সি' গেল নিজ গৃহে, কাননমের পঙ্খে। 



কান্ত-বালী ৩৪৩ 

কিছুদিন পরবে, পুনঃ গুক্ষ-লন্দর্শন- 

অভিলামে, নে আসে কপিকৃ-নম্দন 1 

চরণে প্রণমি দেখে দাভাইয়া কাছে, 

এক কাত্তে বালা নাই, এক হাতে আছে 1 

বিষাদে কতিল, “প্রভু, বালা কি কঝিলে ?” 

গুরু কহে, পন্ড শেছে স্রসী-সলিলে । 

সান-তেতু নেমেছিন্ত সরোবর-লে, 
অকস্মাৎ বালাশাছি পাডে গেল তলে 1” 

ধরণিকৃ-নন্দন কহে যোড় করি” কর, 

“ক্ষন্দপ্র বলয় সে ষে, মূল্য ও বিস্তর ! 
কোন্ স্থানে পণ্ডিয়াছে দেহ দেখাইয়া, 
খুব্জে দেখি একবার জেলে নামাইয়া 1% 

অনভ্ক্রোধে যান গুরু মনিক্ছায় ধীরে, 

উভন্ে গ্াডান গেয্ছা সবোব্র 'তীবে । 

শিষ্য কে, কোন্ স্থানে পড়েছে বলক্ক 2” 

অবশিষ্ট বালাগাছি গুরু খুলে লয়, 

**৩ই স্বানে পড়িস্াছে,” ধীরে শুক বলে, 

দে গাছিও ছুডে ফেলে সরোবর-জলে । 

দু'গাছি বালাই গেল ভাবে শিষ্য তুথে, 

ছু"'গাছি বালাই গেল, ভাবে গুকু স্থখে । 

রুষ্দাস ও দেবদূত 
পরম টবষ্গব এক কষ্দাস নামে, 

বসতি কত্রি'ত নবক্কষ্পুর গ্রামে । 



৪9 সম্ভাব-কুস্ুম 

প্রাতিদিন ন্যুন-কল্পে একটি অতিথি 

ভোক্ন করা'ত,- তার ছিল চিররীতি । 

অভুক্ত প্লহিত নিক্সে অতিথি না পেলে, 

নিষ্জে খেত, অতিথি আহার ক'রে গেলে । 

এই ব্যবহাপপ ভাব ছিল আজীবন, 

শ্রমে হ'ত না কু পিস্বমম-লজ্ঘন ! 

বিধাতার ইচ্ছা? কিবা! বলা নাকি যায়, 

একদিন কষ্দাস অতিথি না পাক । 

যাবে পথে দেখে তারে কহে কর-যোজে, 

“একবান মম বাসে এস দয়া কখণে, 

দলিত্্রের ছ্'টি অন্ন মুখে দিয়ে যান, 

অনাহারে আছি মামি, জীবন বাচাও 1” 

একরূপে সমজ্ধ দিন ষাচি" প্রতি জনে, 

সন্ধ্যায় একাকী গ্রতে ফিরে ক্ষপগ্র মনে । 

কেহ বলে, “কাজ আছে, বন্ড 'ভাভাতাডি,” 

কেক বলে, "নাতি খাই েকবের বাড়ী ১৮ 

কেত বলে, “এখনি এলাম ভাত খেকে,” 

কেহ নিরুতর, ব্যস্ত, চলিযাছে ধেয়ে । 
সম্মুখে প্রস্তুত অন্ন ভাবে কষদাস, 

“প্রকু আজ দিয়াছেন মোরে উপবাস !* 

বাতি ছ্বিগ্রতরে যবে নীরব অবনী, 

তস্কানে সুনিল স্পষ্ট করাঘাত-ধ্বনি | 

বন্ধ হ'য়ে কষদাস খুলে দেয় ছার, 

স্কুধার্ভ অতিথি এক মাগিছে আহাব ১৯ 



কাজ্ঞ-বাণী ৩৪৫ 

ভাবে, “প্রভু এতক্ষণে ক'নেছেন কপা, 

জুডায়ে পিক্বাছে অন্র-_-খাওয়াইব কিবা !” 

সম্ধদরে অস্তিথিরে বসাকম্ে আসনে, 

অন্ন আনি; দিল তারে পরম যতনে । 

সম্ূথে যেমন অন্র রাখে কষদাস, 

অভ্তিথি বদনে দেয় খন্ড বন্ড গ্রাস । 

ইইদেবে নিবেদন করিল না দেখে, 

ক্ুষ্দাস একেবানে অশ্রিশম্্। বেগে ; 

বলে, “তুই কোথা হ'তে আইলি ? আ-মব ! 

দেখি নাই তভোব মত পানওু পামব । 

তোর মত ধশ্মহীন, পাতকী, পাগল 

পা যাইলে, কিছুমাজ নাহি হবে ফল। 

বার করুণা এই ক্ষার সময় 

পাইনি আভাবর, ভারে মনে নাহি তয়? 

ঠ, তুই, ততোব্র আব খেয়ে কাজ লাই, 
অভুক্ত রহিব আমি, অতিথি ন। চাই 1” 

এত কি” এক চ মারে তার গালে, 

উঠিল অতিথি, ভাত প”ডে ব্র'ল থালে। 

অভিম!নে চ'লে গেল, ফিত্দিল না আর, 

রুষ্দাস ক্রোধ-ভব্েে রুদ্ধ করে ভ্বার । 

এমন সময়, এক €দবদত এসে, 

ঈাড়াল সম্মুখে, সাধু-উদ্দাপীন-বেশে । 

দূত কতে, “কষ্ণদাস, কি করিলে, হাস ! 

স্ষধার্ডের অন্ন নাকি কেডে নেয়া যায? 



০৬৬ সম্তাব-কুস্ুম 

পাঠাইকগ। প্রন মারে তোষার সকাশে, 

ব'লে পিল, সাবধান কর কছ্দদাসে ; 

পূর্বকৃত বিমল পুপা কন্ি' নাশ, 
ভীব্ পাপের পক্ষে ভুবে কষ্দাস |" 

যে প্রভুর অন, পাপী করিছে ভোজন, 

কোন দিন কবে নাই ভাবে নিবেদন--- 

তথাপি দয়াল তার আহার ষোগান, 

দয কনে চিরকাল ক্যা কনে ঘান। 

কন বিপরীত বুদ্ধি হইল তোমার £ 
এ অন্থে তোমার, বল, কোন্ অধিকার ₹ 

তুমি প্রতিনিধি মাত্র দয়াল প্রচুর, 
তুমি তাডাইলে কেন ক্ষুধা-তিষগতুত্র ? 

দয়ালের অন্গ এ যে, তোমার ত শব, 
কার চিরকাল সভে, তোমা লা! সয় ? 

চিরকাল ক্ষমা তিনি কৰ্সিছেন এনে, 
কমি রিলে তাড়াউয়া পাশে চড় মেরে * 

তবু ক্ুমি স্ভত্য মাত্র, মালিক তনহ, 

একদিন আাত্র, তাই তোমার ছুঃসক ? 
শীত বাও, স্ষুধিতেরে আন ফিরাইয়1, 

আহা করাও তানে আদর করিয়া । 

অসীম দয়াল প্রভু--ক্ষমার নিবাস, 
ভেরি ক্ষমা শিক্ষা কর, জানত ককদাস 1!" 
লম্মা পেয়ে, অন্ততাশপে কষ্দাস ধায়, 

অস্তিথি ফিরাযে এনে আহা করার । 



কাস্ত-বাণী ৩৪৭ 

পিতা ও পুত্র 
বামদাস প্রতিদিন গিয়া! পাচশালে, 

পণ্ডা হইত না ব'লে, চড় খেতি গালে । 

বিশেষতঃ ছেক্ে যোত কাভার পণ্ডায়, 

প্রমাদে পডিত বন্ড, অঙ্কের ঘণ্টায় | 

নিত্য হাব্াাইত তার অস্ক-কষা খাতা ॥ 
অঙ্কের সময়, নিতা ধবে তাবু মাখা । 

শিক্ষকেকে মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা কাকে, 

ছুটি নিজে যেত ব্রাম, প্রহাবের ভি | 

আক্দ তার পেট-ব্যখা, কাল মাথা ধরা £ 

ছুতো। ধরে, কোন মতে চাই সারে পড়া । 

ছলে যেতে পথে বদি কু বুডি হস্প, 

ভিজাইয়া নিত গাজ-বন্ সমুদক্স | 

ভিক্জে বশ্ম দেশি" দিত শিক্ষকের ছুটী ২ 

বাতিব্রে আলিয়া রাম হেসে কুটি কুটি । 

কভু বা বলত, “আজ মোব্র বড জ্বর, 

বলেছেন ছুটী নিয়ে যাইতে লহ 1” 

শিদ্তার অন্থথ ব'লে কু ছগী নিত 

বাড়ীতে না ফিরি”, পথে খেলে বেভাইত । 

ক্ষোন দিন “ভাত খেকে আমি নাই” বলে, 

ছুটী নিয়ে বামদাস বাডী যেত চলে । 

এউক্ণপে বেডে পেল ছুটি-নেয়া রোগ ॥ 

কিন্ধ কয় দিন বয় হছেশ শুভযোশগ ? 

একদিন রামদাস শুক, লতমুখ্ধ, 

শিক্ষাকেরে কনে, “আব বাবার অস্খ । 



সন্তাব-কুস্ুম 

হয়েছেন শব্যাগত ভয়ঙ্কর আরে, 

যেতে হবে বৈগ্য-বাটী উধধের তরে 1” 

এমন সময় কোন গুরুতর কাজে, 

পিভা তার উপনীত পাঠশালা-মাঝে 1-- 

তে ক্রোধ-ভরে কাপে গুরুমহাশয়, 

ব্রাষেত গুণের কথা কহে সমুদর | 

গুণধর পুছে, পিতা ডেকে লন কাছে; 
রাম ভাবে, “হায়, আজ অদৃষ্তে কি আছে!” 

বেব্রগাছি দিয়া পিভা শিক্ষকের ভাতে, 

বলেন, সমাক্ষন্ ওরে, আমার সাক্ষাতে 1* 

পুষ্টে বেত পড়ে, ব্রাম কাদে ভেউ ভেউ ; 

চীৎকার কত্রিছে* “আভা? লে না ত কেউ । 

সমপাঠিশণ 'মিথগাবাদী' বালে ভাষেও 
কাপ ধারে উঠায় বলায় পামদাসে ! 

অবশেষে মাথান্র গাধার টুপি দিয়া, 

পাঠশালে প্রতি ঘরে আনে ঘুরাইয়া 

আ(পমন্্রা রামদাস লাব্দে, অপমানে, 

বদন তুলিয়া নাহি চাহে কারো পানে । 

পিতা ধলে কাছে এনে, কাণ ধানে শিজে, 

“বল্, “আন এক্ীবনে ককিব না মিছে 1” 

্রামনাস বলে কেছে, “কহ মাজ্জন।, 

এ আীবনে আর কু যিখ্যা কহিব না ।” 

সেই দিন ভতে বাম পাঠে দিলে মন, 

মিথ্যা কহি'ত না আর ভ্রমেও কখন । 



কান্ত-বাণী বৃহ 

ঠাকুরদাদ। ও নাতি 

প্রবল-প্রতাপ ব্রাজ ছক্ষধপ্ত বাস, 
ছিল ন। দরার লে, 

কপণের একশেষ, 

কেদে মরে ছুঃখী প্রজা, বিচার না! পাস : 

শিকি-উচ্চ অট্টালিকা, শত পুষ্পোছ্যান ; 

স্ুশিশ্মল সরোধরু 

শোভিতেছে মনোহর, 

চতুর্দিকে শবে জ্বরে গুজ্তর সোপান । 

ন্বপতির বুদ্ধ পিতা হতভাগ্য অন্ভি ; 

বাজার প্রাসাদে ভার 

নাহি ছিল অধিকার, 
কুটীরে সরসী-তীরে, কবকিত বসতি । 

বাক্য পেকে, ব্বাঙ্ঞা ভালে করে নির্বাণ ভতয 

একটি প্রষ্তর-পার 

তাবে ছিক্াছিল মাত, 

সই এক বাটি চাল বো ভারে দিতা। 

পেট না ভব্রিত, বৃদ্ধ কাদিত প্রত্যহ ॥ 

নীত্রবে, নিজ্জনে, একা, 
ভাবিত, বিধিন্ লেখা, 

কহিত না করবো কাছে বাতনা দ্বঃস্হ । 

রাজার কুমার ছিল নবম-বর্ষীন্, 
মাঝে মান্ে »স কুটাবে 

আসিফ! বসিত ধীরে, 

সুন্দর, তেজস্বী শিশু, পিতামহ-প্রিস্ব । 



৮২০১ খু, সম্তাব-কুন্ুম 

বসিক্ব। বৃক্ষের কোলে একদা কুমার 
জিজ্ঞাসিল সকৌতুকে, 
“বল দাদা, কোন্ হতে 

কুঁড়ে ঘরে থাক ? কেন এ দশা তোমার £ 

সুমি ত পিতার পিতা, শুনি সবে কয? 

স্সন্দর দালানে, খাটে 

আমাদেত বাত কাটে, 

তোমার ও ভেডা কাথা, শুয়ে ঘুম হয় £ 

দই, দুথ, ক্ষীর, ছানা, মিষ্ন্র মিসাই, 

মোরা খাই পেট ভান, 

ক্ষ হেতু নভোমার তবে 

আছে না সে স্ব? জাদা, কহ মোব ঠাই” 

বুদ্ধের নয়ম-জ্জল নাহি আনে বাধ, 

বালন্ডেরে ধরি বুকে 

চুমো খায় কচি মুখে, 

বলে, “নে দয়াল শিশু 1 করি "আশীর্বাদ | 

মামার দুঃখের কথা! শুধায়ো না ভাই, 

নির্দয় পিতা তো, 

এ দশ]! কালেছে €মাব, 

একদিন পেট ভাঙে খাইত্তে না পাই । 

এই পাথরের বাটি দিয়েছে আমায্, 

রোজ এই বাটি ভারে, 

মেপে আধ পোয়া নে 

চাপ দেয়, তাতে কি পেটে ক্ষুধা যায ? 



কাস্ত-বাণী ৩৫১ 

কত পাপ করেছিক্ু, তারি শান্তি পাই, 
হইয়া রাজার বাপ, 

কাত ! এত মনভ্ভাপ, 

ভাবি, এত লোক মলে, মোর সুত্যু নাই ?” 

প্ঠনিয়া বালক-চিন্ত গলিল দয়াম্। 

বুহ্ছেবে ধল্রিয়া গলে, 

ভাঙে নম্বুনের জলে, 

ললে, “দাদ, তাপ তুঃখ দেখা নাকি যাস ! 

আমি খুচাইব তোর সকল বেদনা ; 

কত ভোর ঘুচে বাবে, 

পেট রে ভাত পাকে, 

কথ রাখ, দাদা, আব কখনও কেদ না। 

জমি কসর পিতা, আাক্জি কক্ধ্যান্ন সময়, 

এই পুকুরেন্ তীরে, 

বেডাইব হীবে ধীরে, 

বাধা ঘাটে তোর সনে যেন দেখা হয় । 

পানের বাটি হাতে, বসে থেক তথা ; 

কা মোদের তেখে, 

ফেলে দিও ভাত থেকে 

বাটি মেন ভেঙ্গে বায, রেখো মোর কথা ।” 

বুহ্ধ বলে, “শিশুবুক্ষি কত হবে আর । 

আমি যদি ভাজি বাটি, 

নিশ্চয় এ মুণ্ড কাটি” 
ফেলিবে পুকুপে, তোর পিতা ছুরাচার ॥” 



সন্তাব-কুস্থম 

শিশু কতে, “না, না, মাধ, কিছু ভক্ম নাই, 

কিছু না বলিবে কেহ, 

হও তুমি নিঃসন্দেহ, 
পায়ে ধরি, বালকের কথা রাশ, ভাই ।৮--- 

বলিষ্া বালক ত্বর! প্রবেশে প্রাসাদে । 

বন্ধ ভাবে, “এ কি দায়, 

শিশুর বুক্ষিতে হায়, 
না জানি, পড়িবে কোন্ দাক্ষণ প্রমাদে 1” 

বন্ধু চিন্তা করি” শেষে স্থির কবে মন, 

সন্ধ্যানস সোপালোপরি 

বসে ইঞদেবে স্মলি, 

হাতে পাখপ্সের বাটি, মনে দৃচ পল । 

জ্রমিতেছে পিতা-পুত্র, আনন্দ অপার! 
যেমন এসেছে কাচ্ছে, 
আব কি বিলম্ব আছে ? 

ফেলে দিল বাটি, ভেঙ্গে হ'ল চুরমার । 

হেরি ক্রোধে অপ্রিশশ্মা হ'ল ছত্রধর , 

বলে, “জুড়ে দে রে বাটি, 

নতুবা মাব্রিব লাঠি, 
পাকি, হতভাগা, নাই মরণের ভর ? 

ভেবেছিস্ ওই বাটি ভাঙ্গা বদি যায়, 

বন্ড বাটি জুটে যাবে, 

পেট ভ'ন্পে ভাত খাবে? 

ভাল চা'স্, ভাঙ্গা বাটি জুড়ে নিযে আর 1” 



২৩ 

কান্ত-বাণী 

ভ1 নিতর কন্মফল ! হায় রে কপাল ! 
শুনি” বার অস্গবোধ, 

ছিল ন! কর্ধব্য-বোধ, 

সে শ্শ্িও মাাহিবারে পায়, পাছে গাল । 

রোধে শিল্টু কহে, “বুড়ো, পাটি জুণ্ডে আন্) 

কাদিলে শি তবে আন ? 
জা নিস্্, এ পাটি কার ? 

নিমকৃঠার।ম, পাজি, পুর, সম্মভাল ! 

বুঝিস্নি কাপ্রেছিস কাত বড ক্ষতি, 

পুহ্ধ হলে মোক বাপ 

কি দিছে হইতে মাপ 

ভাল আহারের চাল ? পাষগু ভুম্মতি ! 

তাল মত ভাবেও তা ধাখিব কুছীবে ; 

এ বাটি-মাপা চাল, 

সেও পালে চবকাল, 

তুই কেন ভেঙ্গে দিলি সই বাটিটিতে ?” 

স্টরনি' শিহপিল তত, পাষগু বাজার 

বালক বুঝেছে তথ্য, 

নিভীঁকৃ বলেছে সত্য, 
বার্ধক্যে আমিই পাব এই ব্যবহার 1!” 

সেই দিন হ'তে পাজ-অষট্টালিকা"পবে 

হইল খুদ্ধের স্থান, 
কত সমাদ ,মান 

শিশু কোলে ল'য়ে বুদ্ধ ভাকেন জন্থরে । 

বিমল আনন্দ অশ্রু ঝর ঝর ঝরে ! 



৯৮৫ সন্কাব-পুন্দুম 

রাম ও ভুতে। 
মিথ্যাবাদী ভতনাথ, সত্যবাদী কাম, 

ছুই ভাই বসতি কবিত বেদগ্রাম । 

দু'জন গুবেশি' এক মালীব্র বাগানে, 

বাত্িকালে পাকা আম চুরি ক'রে আনে 

প্রাতে টের পেলে পিতা, ডাকি, ছু'জনায়, 

জিজ্াসেন, "পাকা আম পাইলি কোথায় ?* 

ভূতো। বলে, “কোথা হ'তে আনিম্বাছে রাম, 

আমি নাতি জানি, প্রাতে দধেখিতেছি আম । 

রাম বলে, ““দ্বুজনা মালীর গাছে চণ্ল্দে, 

চুপ চুপে বান্ত্রিতে এনেছি চবি কৰে 1” 

পিতা! ক'ন, “বাম, হুমি করেছ হ্বীকাল 
সাবধান, হেন কাজ করিনলুনা আব । 

চুরির যতন আর নীচ কম্ম নাই, 
আর ষেন তেন কথা গুনণিতে না পাই । 

ভুতোরে বলেন বেগে, “অতি হুষ্ট তুই, 

“চুকি' আর “মিথ্যা”১০তোর অপরাধ ছুই । 

প্রহারটী রাতের উপর দিয়ে যাক, 

এই ভেবে, সতা কথা বলা দূরে থাক্, 
নিজে বীচিবার তবে, বামে অপরাধী 

করেছিস্, হতভাগা, চোর, মিখ্য।বাদী 1”--- 



কাক্-ণণী 

বলিয়া, ভূতোতে ধস” করেন প্রহার, 

“ভডউ ভে কাছে ভভূত্তো, বতে অশ্রদ্ধার | 
অবশেষে আমগুলি কাপডে বাধিযা, 

ভূতোর মাথাম্স তুলি", দেন পাঠাইস্বা | 

2৫৫ 

আম পেয়ে মালী বলে, “ভদ্দের সম্ভাম, 

০তামন্বা করিলে চুত্রি থাকে কি সম্মান ?” 

পুরন্দর ও বেচারাম 

আতহম্মদগঞ্জ এক প্রশস্ত বন্দর, 

অথায্স তাকান কনে সাহা পুরন্দর । 

কিঞ্মাজ মুলধন ছিল ন1 তাহার ; 
ক্ষেবন্গ সতত মাত্র সম্বল সাভার । 
ছিল সে কর্তব্যনিষ্ঠ, সভ্র্যপনাযণ, 
ঘারে তারে টাকা দিত, ধঘত মহাজন । 

বাকি কনে ধান চাল কিনিস্াা বেচিত, 

€চত্র মাসে সব টাকা শোধ কনে দিত । 

কলিকাতা নগরীতে ব্যবসাহিগণ 

পুরন্দবে অবিশ্বাস করে না কখন । 

আপে ও সম্মানে দিন কাটে পুরন্দর, 

ব্যবলায়ে লাভ তার হই বিস্তর । 

বেচাব্রাম নামে ছিল গঞ্জের দালাল, 

মিষ্ মুখ, প্রাণে বিষ, সুন্দর মাকাল ! 



৬০৫৬ সন্তাব-কুন্ুম 

দালালি করিয়া ই হয়েছিল ধনী, 

ঘোর প্রবঞ্চক সেই এড শিরো মি । 
একদিন বেচারাম কহে পুরন্দগে, 

+তোমার সমন মুর্খ নাতি এ বন্দযে | 

তুমি চ'লে যেতে চাও সততার বলে, 

দতত্য-মিথ্যা না হ'লে কি কারবার চলে ? 

বিশেষতঃ তোমার নাহিক মুলধন, 

ধার ক'রে চলাইবে সমস্ত জীবন ? 

মূলধন বিনা কু হয় নাউন্নত্তি। 

কি করিবে, একবাব হয় যদি ক্ষতি? 

কি দিষে করিতে ৫শাপ বাজজানেব কপ পট 

এ কথা কি ভাবিষ্রাছ ভ্রমে কোন হকদন 

স্ব হী সবে, ছুদে বলে নাকা আহা ৯ 

আমান বচন শুন, পুরন্দর সাতা 175 

এইবার টচন্ছে সসহিসাব মিটাকে, 
ব্যান কারবার দাও হে উঠায়ে | 

বৈশাখের যাকে পিয়া কলিকাতাধাম, 

বাকি কানে ভুলো আন লক্ষ টাকা দাম। 

তুলোর ব্যাপানী মাড়োয়াক্ি চাদমল, 

তোম।র উপবে তাব্র বিশ্বাস অটল । 

বাকিতে ততোমানে তৃলো। দিবে সে নিশ্চয় 

ধানে গুদামে আনি” করহ বিক্রুস্ব | 

আলী হাক্জান্সের ভুলো! বেচা ক'য়ে গেলে, 

পাজিযোপে গুদামে ম্সাগুন দাও বেলে । 



কান্ত-বালী ৩৫৭ 

কুডি ভাজ্ারের হলে? ফাইলে প্রডিয়া , 

বেশ কালে বালুস পাকি পাশল সাজিযা ॥ 

যে যাঙ্চা জিজ্ঞাস! কাব যপন তভামানে, 

কেদে, কাত তেত্ছ, স্ুপু 2 বলিতে তারে । 

সংশাক পাত ,স্যস্ত ভাগে মাতোয়াি 
সিজ্স্ম্ 

পলিিকাাতা হইত ৩ আছিবে ভা তাতি | 

এইবকতপ চ।পমল তত প্রশ্ন কনে, 

ভাত নেটে ভুহ? বুদ্সিতেশ প্রন্পাৃনির আবে । 

সকল প্ররত্েত হু তক টো নব 

পাতুলল মতি ভঙপা পাঙ্গতলে* স্বর ॥ 
4 চর 

স্টন্ু।প ত. হনে হতাশ ভইফা, 

অন্দেছুতঘ চাদমল যাইলে ফিত্রিয়। 

'ভাবপর প্র কিছু তল ব্যবহান, 

বোগ শাক্তি হলে, মা হতে পশ্রিষ্ার । 

আমি আস দেখ! পাব প্রাহিতে গোপনে, 

শিজ্জনে বসি যুক্তি কবিক্বা ছুজনে । 

তুলো বিক্রযেন্র টাকা, সে আশা হাজার, 

আধেক লই তুমি, আপেক আমার । 

এইকতে "প্রন *ইবে মুলধন, 

স্বাধীন হউমা। দাও ব্যবপাষে মন । 

বান্ধবের ভিভ-বাক্য ঠেল বদি পায়, 
এ জনমে ঘুচিবে পা কতু খপ দায়।” 



8৮ সন্কাব-কুক্ছম 

পাপ-প্রলাজভনে প়্ি' সাধু পুরজ্দর, 
অভ্িশস্ব বিচলিত্ত হইল অন্তর | 

বহু চিন্তা করি” শেষে কহে, “ব্চাবাম ! 

চিরদিন তবে, ভাই, হারাব জুনাম । 

তিলাঞ্ধ বিশ্বাস আর কেহ না কন্িবেশ ; 

বেছাবাম কহে, “লোকে কেমনে ধবিবে ? 

সব তুলে! পুভে নাই, বুঝিবে কেমনে ? 

অধচ বিদ্যার লাভ হইবে গোপনে 1* 

উরি পুৰন্পর চিস্তি' বন্ৃক্ষণ, 

“আজ বন্ড অস্ঠিত হয়েছে মোর মম। 

কাজল তুমি এস, দিব ইহার উতর” 

“বেশ” বালে বেচাবাম উঠিশ সত্ব | 

পুরন্দর সারা রাত্রি কাটে অনিজ্রায , 
ক্টিকিলে ভাল হয়, বুঝে শঠা জায়? 
পাঁপ-অর্থলোভ আর বিবেক প্রথব, 

মনোখধ্যে আরন্তিল বিষম সমর । 

পরিশেষে পুর্রন্দবর দৃঢ় করে মন, 

পরক্ষিন বেছারাম দিল দ্রশন | 

পুরম্মর ককে, “ডাই পারিব না আমি 

টাকা? হ'তে যশ মোত ঢের বেশী দামী ।” 

প্রবঞ্চক পুনঃ পুনঃ ফলে পাপ জাল, 

এইকপ্পে কেটে গেল ছুইমাস কাল । 

ছুধ্দনের প্রলোভিন তি ভয়ঙ্কর ! 

বিলন্ছে পড়িল জালে সাধু পুরন্দর | 



কাস্ত-বানী ৩৫৪ 

প্রজ্তান করিল! মাত্র চাদমল তারে, 

লক্ষ টাকা মূল্য লিখি”, ভৃলো। দ্বিল ধারে 

বিখিযভে পালিল শঠেন্স উপদেশ, 

না রতিল ছ্রিধা, কিংল1 অন্গতাপ লেশ । 

'অকশেষে পাগল সাজিল পুরন্দর, 

সকল প্রশ্রের এক “ছুঃ' মাত্র উত্তর | 
'অশ্রি-লিবধ্বাস্ণত্র ছলে শানো ছেয় ফু ং 

যে যা জিজ্জঞাস1 কলে, শুধু কয় ইশ । 

কহিতে লাগিল সবে, “হায়, কশ্মফল ! 

এন সঙজ্জন-সাধু হইল পাগল ! 

চাদমল পায় সবে দাক্ষণ সংশ্দ্, 

হইল তাতহাব শিবে অশহন-সম্পাতি । 

আতভম্মদগঞ্জে আছি নাতে ভাজডাতাডি, 

পুরন্দর-বাছে উপনীত মাডোক্ারি » 

বলে, “ভাই পুরন্দর, কেমনে কি হ'ল? 

সব তূুলো পুছে গেছে? শব খুলে বল।” 

অগ্জ ক্রন্দনের স্বরে, পাগলের মত, 

পুরন্দর, হাত মুখ নেডে অবিরত, 

ধু বলে 'ভুঃ' সব কথার উত্তর ; 

ফি” গেল ডাঙ্মল শিরে হানি? কর । 

একদিন রাজ্ধিযোগে বেচারাম এসে, 

“'চজিশ হাজান মোরে দাও,” বজে হেসে য় 

“আর কোন ভন্ম নাই, হু'ষে গেছ ধনী, 
আমার টাকাটি, ভাই, দাও মোবে গণি? 1 



সম্তাব-কুস্ুম 

হেসে পুরন্দর হ'ল পাগলের মত, 

শঙের সম্মূথে হাত লাভে অবিরত ; 

বৃদ্ধা দেখা ইয়া, শুধু “ভু “ছু করে ; 
দালাল ব্যাকুল হয়ে, ধনে পুতন্কুরে ১ 

বলে, ''ভাই, দে কি কথা? আমানেিও ভূ? 

হেসে “প্রন্দর সাহা ধু কয় ছা । 

উপদেশ 

'ুরুবাক্য শিবে ধর, 

সজ্জনের সঙ্গ কল, 

সদ (লাতপ কাল কব, 

অন্শ্থা কুশল হতে | 

নিজ থশ্ছে যত বো, 

সাধুবর জীবন দেখ, 
সে জ্ীবস* পশ্ছ শেখ, 

তোম্াপুপর ও সাধু কলে । 

বিষধ্প সর্পসম 

কুসক্গ খঙ্জন কি? 

পাপ-নিপু প্রবঞ্চন। 

পরপীডা পক্রিক্রি” 

বিধাতান প্রেম-বলে, 

বিশ্বশ্রেমে যাও পালে, 

বাধা-বিস্ত পদে দলে, 

স্জায় অগদীশ” রবে) 



কাক্ড-বাণী ৩৬১ 

চল ভকতি রেখ 

জলক-জনলী-পদে? 

পিজা-মাতি। প্রবতারা! 

কুটিল জীবন-পরথে +-- 

ভাই-লোশন ভালবেতসা, 

তথে কেতিদা, লেখ হেত 

ভূল" ন! লিন্ুরু পদ 

শি ট 

ধলণীপ কঙ্কাল 



ছানা, 

এই, 

তাই, 

ভাই, 

আবাস, 

ত্্খ্া জজ দ্য 

দয়ার বিচার 

সক ন্কমে কাক্ষাল ককেছে-_- 

গর্ধ কম্সিতে চ্ত, 

যশশঃ ও আর্থ, আন ও আ্বাস্থ্য, 

জৃকঙ্িি করেছে দূর | 

এইতো সব যাম্বাময় করণে 

ফেলেছিল মোনে আহ মিকা-কুণে, 

তাই সব বাধা সহ্বায়ে দয়াল 

করেছে দীন আদ্র + 
সকল ব্রকমে কাঙ্গাল কিবা 

গরবধ কমিছে চুন । 

বায় নি এখনে। দেহাস্ছিকা মিট 

এক্বনে! কি মাক দেতটার গতি, 

দেহটা! যে আমি, পেই খানশায় 

হস্তে আছি ভরপুত ; 

সকল বকমে কাঙ্গাল ক্তিস়া। 

গর্ব কন্িছে চুর । 

ভাবিতাষ, “ক্দামি লিখি বুঝি বেশ, 

খআমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,” 

বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোবে, 
বেদন1 দিল প্রচুন্স » 

ক'ত না ততনে শিক্ষা! দিন্তেছ্ে 

গঞ্ধ কণ্সিত্তে ছন ! 

হাসপাতাল 



কাস্ত-বাপী 

প্রাণের ভাক 

তুমি কেমন দয়াল জানা বাবে, 

তুমি কি আস্বে না ? 

কাঙাল ব'লে হেলা কনে 

হৃদি-মাঝে এসে হাস্বে না? 

যে নিষ্বেছে ভাষার শব্ণ 

তারে দিলে অভযর-চবপ ; 

আমি ভাকিতে জানিনে ব'লে 

আমায় কি ভাল বাস্বে না? 

তূমি কি আসবে না? 

রুদ্ধ দুয়ার 
মি, রুদ্ধ ছুয়ান্রে কত কতব্াঘাত কক্সিব ? 

“ওগো, খুলে দাও”, ব'লে আন কত পায়ে ধরিৰ ? 

আমি লুটিরা কাদিয়! ভাকিয়া অধীব, 
হাক কি নিদয়, হায় কি বখিহ ! 

বুঝি, দেখিতে চায় গো, ছুয়ার-বাহিনে, 

মাথা খুঁড়ে আমি মরব ! 

হায়, রুদ্ধ ছুয়ারে কত করাঘাত কৰিব ?- 

এ কণ্টকমুক্ত বন্ধুর পথে, 
ছিন্র ক্ষধিব-আপ্ুত পদে, 

আহা, বড় আশা ক'রে এসেছি, আমার 

দেবতারে প্রাণে বরিব ! 

পও পে, খুলে দাও*, ব'লে কত আর পাকে ধক্িব 



৩৪ শেষ দান 

এ, ওপাকে আলোক বিকিমিকি কবে, 
কি মধু-সঙ্গীত আসে বাসু-ভবে, 
আমি, এ পাছে বসিষ্কা বিফল নোফনে, 

খাত কত কল হরিব? 

আমি, ক্ুক্ধ ছুষ্বারে কত করাথাত কন্রিব ? 

হাসপাতাল 

১লা জুলাই ১৯১০ 

ছ্ভ্ভ 

€ভরবী মিশ্র-_জ্লদ এক'তালা 

“মুক্ত প্রাণের দৃষ্ত বাসনা 

ভগ করিবে কে ৫ 

বন্ধ বিহগে মুক্ত কি! 

উত্তে ধর্পবে কে * 

বক্ত বকিবে মন্দ ফাটিয়া, 

তীম্ষ্ম অসিতে বি ক্ষািস্া, 

ধশ্ম-পক্ফে শশ্ঘ-লক্ষে।, 

ম্ৃতুয বরেবে কে? 

অক্ষম্ব নব কীবি-কিবখিট 

মাথায় পত্তিবে কে? 

--বপিকবা সে দিন ন্বক্কাপ্ি ছাড়ি 

ছিন্র কত্রি্ত পশি, 

(হাক ) ধশ্মের শিবে নিজেরে বলাযে 

করি সর্বনাশ ! 

চেয়ে দেখি, কেহ নাহি আন্চর, 

মার ভাকে কফেছ ছাড়িবে না ঘক্ঃ 



কাস্ত-বাণী 

আমার ধ্বনির উতপ্পে শুধু 
মানবের পরিহাস । 

€ আমি ) ধশ্খেত্ শিরে নিজেরে বসান 

করেনি র্বিনাশ ! 

এই অন্ধ, মত্ত উদ্ধমে আহি 

বাডংতে আপন মান, 

সিদ্িদাতানে গণ্ী-বাতিবে 

করি আসন দান । 

তাই বিধাতার তই “বধবাগ,- 

ভেঙ্গে দিল মোর শ্িবহন যাগ, 

সকল দন্ড ধুলোয় ফেলিয়া 

আভ্ ডা£ক, ভগবান্! 

হে দয়াল, মোর ক্ষযি অপজাধ 

কর স্োম,গত প্রাণ । 

হাসপাতাল 

চিরানন্দ 

ওগো, মা আমার আনন্দমন্ী, 

পিতা চিদানন্দময় বে 

সদানন্দে থাকেন যথা, 

সে ষে সদানন্দালয়। 

সেথা, আনন্দ শিশির-পানে, 

আনন্দ গবিন্ করে, 

'আনম্দ-কুন্থম ফুটি' 
আনম্দ-গন্ধ বিতবে। 



১১৩১ আম জান 

আনন্দ-সঙগীত্ব লুি' 
আনম্া-সুপন্ধরা শি, 

বহে মন্দ, কি আনন্দ পান্থ 

আনন্দ-পুজবাসী। 
সন্ধান আনন্দ-চিতে, 

বিষুগ্ধ আনন্দ-পীতে, 

আনন্দে অবশ হ্ঃয়ে, 

পদ-সুগ্মে পড়েন; 

সে ধে সমানন্দালত। 

আনন্দে আনন্দমন্্রী 

গুনি সে আনন্দ পান, 

লস্তানে আনন্দ-স্থধ! 

আনন্দে করান পান। 

ধরণীর ধূলো-মাটি, 
পাপ-তাপ, রোগ-শোক, 

সেখানে কানে না কেহ 

সেষে চিনানম্দ লোক । 

লইতে আনন্দ-কোলে, 

মা ভাকে, “আয় বাছা” বলে, 

তাই, আনন্দে চলেছি, ভাই রে, 
কিল্রে মবণ-ভয় ? 

ওগো, মা আমার আনন্দময়ী, 

পিতা চিদানন্দময় | 

হাসপাতাল 

আবাড় ১৩১৭, রাজি 



কান্ক-বাণী 

অন্তধ্যামী 

ক্যাখ, দেখি, মন, নন গুদে ভাল ক'রে, 
ওই আলো! ক'রে বসে কে আছে নে 

তোর ভাঙ্গা ঘনে ? 

কত যে ধুলে। ঘাটি ছাই-- 

খাট-বিছান। দৃক্ধের কথা, আসনখানাও নাই ; 
তবু করে নিকো অভিমান, 

ছুথী দেখে ওর ঝরে ছুনয়ান, 

এমনি ঘন্সাল প্রাণ এমনি কোমল প্রাণ-_- 

ওরে তুই কর্ নিবেদন প্রাণের বেদন 

প্রাণ বিলাম্বে পানে ধারে । 

ওরে, ওর কাঙ্গাল-সথা নাম, 

কাঙ্গা ল-বেশে দেয় দেখা,.আর পুরার মনস্বাম + 
প্রেম, দয়া, আর বরাভয় 

দিয়ে, হেসে হেসে কত কথ! কর, 

আব কি ছুখ বয়, ঘ্সার কি ব্যথা এ? 

ষদ্দি তুই প্প্রেম কুডাবি, প্রাণ জুভাবি 

অভন্ব-পদ্দে থাকু প'ডে। 

হিসাব-নিকাশ 

(ওরে ) ওয়াশীল কিছু দেখিনে জআ্রীবনে, 

শুধু তি ভূরি বাকি রে রর 

স্ত্য সাধুতা সবলতা। নাই, 

যা আছে কেবলি ফাকি তে 



€আবক্গ ) 

শেষ দাশ 

তোর অগোচন্ধ পাপ নাই, মন, 
যুক্তি ক'রে ভা করেছি ছু'জন। 
মনে করু দেখি ৮ আমাদেন মাঝে 

কেন মিছে চাকাঢাকি নে? 

কত যে যিথ্যা, কত অস্ত 

স্বার্থের তরে বলেছি নিকত ; 

পরম শিতার দেখিস বিচার 

অবাক কহয়া থাকি বে? 

রুক্ধ ক'রেছে আগে গল-লালী, 

তীব্র বেদনা! দ্রেছে তাহে ঢালি, 
করি কঠনোধ, বাক্যজ পাতিক 

হরেছে”- খোল নাআখি রে! 

এমনি মনোজ, কার পাক 

ক্রমে লবে হবি" পাপ-বিঘা'তক « 

নিশ্মল করিয়া, “আহ? বন্দে লবে 

হুশীতল কোলে ডাকি বে ! 

হ্যায়ের ভবন 

এই দেহটা! তো নই রেব্জাষি, 

নইলে, আমান দেহ বঙ্গ কেমনে 

'তবে দেহ ছাড়া কিছু তো আছে, 

ও-ষ বায় ন। পুড়ে, দেহ-দিখনে | 



নি 

কাশ্-বাণী 

আমার আসিত্বটরক, এউ দেকেন সনে ভাই, 

চিরকালের মত যদ্গি পুডে হ'তে! ছাই, 
(তবে) এত আকুল অসীম আশা, 

এ অনস্ত প্রেম-পিপাসা, 
জবি বিফল , এ অবিচার কেনই হবে 

হ্াযের ভবনে । 

দেখতে পাচ্ছি আপন চোখে, 

প্রমাণ চাউনে তার, 

হেপা হয় না সকল পাপের শাস্তি, 

প্াপার পুরস্কার, 

না তয় যদি এ জীবনে, 

আর তবে না, 'ভা্ছ মনে 5 

হবেই ভবে, ভ'তেই তে ফাকিন্জুকি 

চলো শা তাবু সনে । 

বেলাশেষে 

সে ব'সল কি না বাসঙ্গ তোমার শ্য়রে 

ঠমি মাঝে মাঝে মণথা তুলে? 

স্ইে খবরটা নিয়ো বে। 

ও সে বসল 'ক না) 

সে ভে ৫ঠামার সাথেই ছিল, 

কভায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে ভিজ 

তোমার শ্তাষ্য প'ওনা, 

বাকি নাই একটীও ৩প্ত, 

একটু পায়ের ধুজেো লাকি আছে, 

একবার মাথায় দিয়ো রে! 

এই যাবার বেলা ) 



খনি শেষ দান 

চাঁওনি তাবে একচী ধিন, 

আব্া হছ'য়েছে দীন-হীন ! 
সে ছাডা, আন সবাই ছিল প্রি রে 

আব খাল্নে রে বিষ, পায়ে ধরি, 

(তাব) প্রেম-স্ধ! পিও বে । 

( দিন ফুরাাল ) 

অবোধ 

ও মন, এ দিন আগে কেষন যেত ? 

এখন কেমন যায় বেত 

গদিবু উপর গার নিজ, 

টান" পাখার ভাওয়ায় বে। 

আন ভবে উঠেই তন টাক, 

আনব তোরে কেপাসুরে ! 

আমান সাধের ছেলে মেয়ে 

তত ৮মা খা ও! 

আব্জ কেন লাগছে নী ভাল £--- 

ভাবছ এ কি দায় নে! 

যনেব সুখে পাখীর মত 

গাইতে বন, ভাষ রে, 

খন “হলি হবি বশ্তে বটে, 

(কিন্ত) পোব! পাখীন প্রানি রে ! 

স্থথের ধিন ত ফুরিয়ে গেছে, 

তবু মন কি চার য়ে! 



কান্ত-বানী ৩৭১ 

ইহ! রে নিলাজ, চক্ষ মুদে, 

দেখ, আপন হিয়াসস বে! 

তুই ক'রেছিস তারে হেলা, 

সেতোর পাছেধায়রে। 

আর ভূলিসনে, পাসে ধরি, 

মজাসনে আমায় রে 

হাসপাতাল 

দয়াল আমার 

মিশ্র ঝি'ঝিট-- ভলদ একতালা 

যেখানে সে দয়াল আযহার 

বসে আছে লিংহাসনে, 

সেখানে ত তয় নাযষাছয়া 

পাপ কণিকা £নয়ে মনে। 

আছে ভা মন" তছেলে। 

কাকে তে দেষ না ফেলে । 

সুধু প্রেমের আগ্ন জ্জেলে, 

পুডিয়ে নেয় সে আপন জনে ! 

আগুন জ্দেলে, মন পুড়িয়ে 

দেয় গো! পাপের খাদ উভিয়ে, 

বেডে ময়লা-মাটি, ক'কে খাটি, 

স্থান দেয় অভয়-শ্রীচরণে । 

সেই আনন্দ-মন্দির-মাঝে, 

'আনন্দ-সঙ্গীত - ন্আঃ 

নাহি ব্যথা, অশ্রঃ, বিষাদ, 

(সে) সদানন্দ নিকেতনে । 



০৭৩ শেষ দান 

দেখ, কেমন তার ভাঙগবাসা, 

মিটায় আনন্দ পিপাসা, 

আগে, লা পোড়ালো খাদ ব'ষে বায” 

€স আনন্দ পাবে কেমনে ? 

হাশপাভাল 

৩৯০ ওজয ১৩১৭ 

অস্তিমে 
মিশ্র টভববী--কাশুস়ালী 

(মোরে) এ ভত্কট ব্যাধি ছিষে, 

কি শক্ষটে ফেলে লিয়ে, 

বুঝাইয়া দিজে যবে 

ক “চক্িৎসাতী ত, 

না হইলে নিক্ষপায়্, 

নিলা ফেত্ে নাহার, 

ঘাই শরপ লইতে হলো! 

তোমার চরণে শিতহ | 

যাব টা এ সংসারে 

তীব্রতম "আকর্ষণ, 

তাই আপে ছিএ কত্রি 

কফিরাইয়। গত অপ ।ঃ 

নতুবা সংসারে মঙ্গি' 
ততোমানে ভুশিরা থাকি, 

পুলো নিজে খেলা করি 
তাোমাবে ত শাহি ভাকি ! 



কাশ্ত-বাণী ৩৭৩ 

মধুরে ডেকেছ তনু 

চেতন! হয়নি গ্রতূ, 

অবিশ্রান্ত কশাখাত 

না হ'লে কিজাগে চিত? 

দীর্ঘ দিবা রাত্রি পেয়ে 

বেত্রাঘাত অনিবার, 

বুঝিলাম বে পিতঃ 

এ স্এধু ল্রেভের মাঝ ১ 

এ টুকু সহিতে হলে, 

নতুবা! কি হতে পারি 
অশ্ব সে অনস্ঠ 

আনন্দের অধিকারী ? 

তিক্ত ভেষজের যত 

রোগের যন্ত্রণা ত, 

ব্যাধিমুক্ত ক'বে, সখা 

শেতত দিবে প্রেমাযুক | 

হাসপাতাল 

শরণাগত 

কত বন্ধু, কত মিজ্র' হিতাকাজ্ষী শত শত 
পাঠায়ে দিতেছ, হবি, মোর কুটারে নিয়ত । 

মোর দশ! হেরি তার! 

ফেলিয়াছে অশ্রধার। $ 

(তার) যত মোরে বড করে, আমি তত হই নত। 



শি শেষ দান 

(তাক) একাস্ ত্তোমার পাস, 

এ আবন ভিক্ষা চাস, 

(বলে) প্প্রভূ, ভাল করে দাও ভভীত্র গলক্ষতত |” 

শুনিয়া আমার, হবি, 

চক্ষু আসে জলে ভব, 
কত রুপে দস্মা তব হেব্রিতেছি অবিরত | 

'গ্ই অধমের প্রাণ, 

কেন তারা চাতে দাশ তন 

পাতকী নারকী আব কে আছে আমার মত ? 

তুমি জান, অন্ঞধ্যামী, 

কত যে জিন আমি, 

ব্বাখ ভাল, মার ভাল, চরণে শরণাগত । 

হাসপাতান্দ 

১৬ই আবাড় ১৩১৭, রাজি 

করুণার দান 

তীব্র বেদনা ষবে 

ঢেলে দিলে মোর গলে, 

কত যে দিয়েছি গালি, 

নিশ্শম নিদয বলে। 

তখন বুঝিনি আমি, 

ময়াশ হদকত্যামী 

পাঠায়েছে শন্াশিষ 

দাকণ বেদনণ-ছলে । 



কাস্ত-বাগী ৩৭৫ 

খনত্রাঙ্ক বিচারপতি 

দিবে না যে অব্যাহতি, 

বুঝিয়া, বুঝাহু মনে, 
আর যেন নাহি টলে। 

কিছু দিন পরে, হরি, 
বুঝিচ্ছ অতীতে স্যরি», 

জ্ঞানকত পাপরাশি 

যায় কিশান্তিনা হ'লে? 

অন্ত অসরলতা। 

যায় কি-_না পেলে ব্যথ! ? 

হয় কি সরল ফনী, 

ব্তি-আঘাতে না মলে? 

তার পরে ভেবে দেখি, 

এ যে তানি প্রেম ! এ কি! 

শান্তি কোথা 1 শুধু দয়া, 

শুধু প্রেম-_প্রতিপলে ! 

পদাশ্রয় 

আজি বিশ্বশরণ, বাখ পায় জে । 

এঁ ভৈম্ববে গরজে প্রভঞ্তন বার হে! 

আমি ক্রি ভীত নিরুপায় হে-_- 
এই জীর্ণ তত্বণী ডুবে যান্ব হে-_ 

মরশ-সিন্কু-তক্বমালায্ব ছে; 



৬৪১০০ শেষ দান 

চমকি” চাহি দীননাথ হে 

তপ্ত বিষয়-মরুভামি-মাকঝে 
তধ করুণা-বারি পাত হে! 

যবে যোহ-ব্জলদদ কি €ভদ 
বিষল জ্ঞান-স্ধাকর তব 

দ্য করে অবসাদ হে, 

নিঠুত্ব টব অভিশাপ-মাঝে 
হেতি মুক্ত কুশল আশীর্বাদ হে ! 

জীবন-তরণী 
আরে মলোয়] রে? কবলে আি 

দরিছ) বিচুমে নঙ্গবু, 

দিন্রাত-ভব্ কিস্তি চঙ্গায়া, 

খিলানে কোই বন্দর । 

আরে জ্ঞান ভত্ভি “দানে ধারা 

বতে, কহে বেদ-তন্কবূ, 

তোম্কো নয় রান্তা কোন্ বঙায়া, 

কোন্ দিয়া তুঙ্গে মন্তবু ? 

কিস্তি ভনুকে লয় কেত.না৷ 

লাখ, রূপেয় হল্দবু , 

সব খামাকে বন্ধ ভুখাহে?, 

আবি ব্ল্তা অন্দরূ । 
আবে খেয়াল করলে গাড় ভাল সব. 

খরাব হয় বন্তরূ, 



কাস্ত-বাণী ৩৭৭ 

তিন বর্খা পার যু, আবু 

ফুটা ভস্মা আন্ত বু | 

"সারে ডুবলে লাগা কিন্তি, 

পান্নিমে তা ভাক্ষবু । 
আনে কেত.না ফুট! বন্দ, করোগে, 

মুখে বেজ শি -শঙ্ববু । 

উত্তিষ্ঠত 

তবু ভাঙ্গে না ঘুমের ঘোর, 
ত্যাখখ হযেছে হামিনী নো ! 

ওই নবীন তপন মহা জাগরণ 

সানি না নয়নে তোব । 

শিয়নে গগন-চুক্ষি-শিরি, 
০ ক অচল স্টেম্য দীত- 

কোটি নিঝর বার ঝর ঝরে- 

কেটি নস্বন লোর ; 

দেখায় নীরবে ইক্দরপস্থ পানিপথ চিতোন ॥ 

ওই নীজ-সিন্ধু-ক্তল , 

ভি্র-গকিবত-চখ্ল-__ 

তীব্র আবেগে কৃতি "ছু শ্রহত 

বধির হুস্বার তোক্স ; 

বলে 'জাগ জাগ", নতুব1 ডুবে যা 
অতল গ্রভে মোন । 



উপ শেষ দান 

উদ্বোধন 
পিলু--বীপতাল 

ক্ট।? ফোসী বাস করে আর 

তোদের সাধের হিযালন্েে ? 

ক'জন কৰে ব্রহ্মচিস্তা 

গুহায় সমাধিস্থ হয়ে ? 

ক্ষন বোঝে মিথ্যে কায? ? 

ক্ষন কাটে ভবের যায্া ? 

হরি বল্তে কন্টা চক্ষে 

যায় গো প্রেমের ধারা বয়ে? 

ক'জন শোনে শাক কথা? 

কজন বোঝে পন্দের বাধা * 

মেশের চিন্তা ক্জন কবে 

খ্বার্থত্যাপের মন্ত্র ল'ষে? 

'উনেছিস পান্ীীবেকর কথা, 

আবু সেই ভীমের ভীষণ পণ, 

শন্ষিশ্পেল আব আপ্েসাহ 

থাকৃতো। কাদের অসালযে ? 

ক'খানা বাশিজ্য-তরী 

গুতজাত পণ্য ভরি?, 

ভারত-জলধি- জলে 

ভাসে গো অকৃতোভ্ষে ? 

ধনী ছিলি £ষ সব ধনে, 

ক্যপ্ু খালে হয়নে মনে ৮ 

তোরা কি সেই পুজ্য জাতি? 

জন্ম তোদের সে আঅস্থষে ? 



কণস্ত-বাণী ৩৪ 

সোনার ভারত 

কোন্ দেশের উদ্হবেের সীমায় 

ধরন মাঝে শ্রেষ্ঠ পিজি ? 

কোন্ দেশের আন্র তিশ পাশেতে 

ব্রয়েছে সমুদ্র ঘিদ্ছি ? 

কোথায্ব শ্যামল মাঠে ফলে 

থোকা থোকা সোনা ধান ? 

--সে আমাদের সোনার ভাবত, 

আমাদেরি ভিন্দুস্থান | 

কোন্ দেশে মুন] গঙ্গা 

শিচ্ধু গোদাবনী বক্স ? 

কোন্ ছেশেব তুগদ্ধি ফুলে 

মিউ ফলে জগত-জসস ? 

কোথায় বনে বনে দোল 

শিক পাকা করে গান “ 

--০ে আমাদের সোনান্র ভারত, 

আমানলেনি হিন্দুস্কান । 

কোথাস্ অন্মে ছিল বাজ 

হব্রিশ্চন্দ্র ফুখিষ্টিত্র ৮ 

ধনশুয় আব ভীম্ম ক্রোণ 

অন্ম থাক শিবাজীর ? 

কোন্ দেশের অব্যর্থ জন্গ্য-__ 

ভয়শুন্ত বীরের বাশ ? 



শু8০৬ শেষ দান 

সে আমাদেন্স সোনার ভাবত, 

আমাছেরি হিন্দুক্ষান । 

কোন্ দেশেতে আছে চিতোর 

পানিপথ আর হল্দিখাট ? 
কোন্ দেশেতে বলে বনে 

ক'রুত খাবি বেধপাঠ £ 

কোখায়স ্বযামখর সনে সতভী 

চিভাঙ উঠে স্বগে যান ”» 

স্লসে আমাদের সোনার ভারত, 

আমাদের হিন্স্কান । 

সুপ্রভাত 

গৌন্সী-_একতাল! 

জাগো, জাগে, ঘুমায় না আবি । ৮ 

নব ববি জাগে, 

শব কআঙুনাগে, 

জয়ে নব সমাচার । 

স্থরভি-দিক্চ গন্ধ-বই প 

হনব আলল মন্দ গমন 

স্থগ্ চক্ষে আনি কাপরণ, 

(কে) “ত্য আলম ভার 1” 

মৌন বিকপ প্রভাত-সঙ্গে 

জাগি বিলাইছে সর তরঙ্গে, 

নব মঙ্গল শুভ্র বানত1-- 

আশিষ দেবতার | 



কাস্ত-বাণী 

এস ছুটে এ্রস কম্মক্ষেত্রে, 

চেযো না মুগ্ধ অলস নেত্রে, 

এত দিন পন্ে, শ্রফ অধরে 

হেসেছেন মা আমার 

ফুজ-কুশল-কমলাসন1, 
শু্র-পুপ্য-ক্ষৌম-বসনা, 
এসেছেন ফিরে, এস নতশিত্রে 

চন্ণ-সুগলে নম্ম ভান ! 

সফলতা 

ভরবী-_ কাশ্মীর; বেমটা 

'আবজকৈে তোদের আশার গাছে 

ফল ধ্রেছে, ভাই! 

ভেিবেছিলি এক মুঠিত জন্কো 

কাবু হা দ্বাত্ে যাই। 

আব কি তোদের ছুঃখ আছে, 

ফ”ল সোনা তুতের গাছে, 

কোমন্র বেধে উঠেপ”ভে 

লাগা দেখি স্বাই । 

পুথি নে” কেউ পন্ড না ক'সে, 

ভাত নিষে কেউ যা 71 ব'সে, 

সোনার সুত্র ওই উঠেছে, 

ভাবন। ক্িছুই নাই ॥ 



শেষ দান 

অন্পপূর্ণা এলেন ঘন, 
শোনান মালা হাতে ক'নে, 
হাশিসুখে অয্ব-যালিকা। 

আর গলে দ্দোপাই! 

অন্থা 

সেই চজ্ঞ সেই তপন সেই উজ্জল তারা । 

সেই হিমাডি সেই গঙ্গা সেই সিন্ধু-ধারা ॥ 

সেই ভীম তল জলধি--নাতি বাব কুল-কিনাবা ! 

সেই কৃত কুন্থমুধ্ অলিকুজ-মাতোয়ারা ॥ 

সেই কল্ছিখাট বার- মোছেনি বক্কধার1 | 

সেই পানিপথ চিতোর কিছে সব ইলা ॥ 

পরুপদতল-লেহনপটু স্বভন বক্ু যারা । 

ধদন্ত-ভংখ আনিল গেহঠে এমন লক্ষ্ীা্ডা ॥ 

জাগ জাগ 

মোত-ব্রক্ত্ীী তোর হইল, জাগ নগরবাসী, 

পূর্ব গগনে স্ুধ্ায-কিণ, ভঃখতিমিপ-নাশী । 
আর্্যক।তি-_-মধুর পান, 
বিহগ ঢাজিছে আঅনি-প্রাণ, 

যশ-পরিমল-পৃণ-পবনে কুহছম উঠিছে হাশি । 

পাশরি সকল দুঃখ দ্বন্ব, 

প্রাণে প্রাণে মিপনা নন্দ, 

জাগপ জাগ, কেন জগৎ উৎসব অভিলার্যা । 



কাসম্ত-বাণী 

কত মবকত কাঞ্চন মণি, 

জান ধরম নীতির খনি, 

কুষ্টিত নহ লুষ্ঠিত হেরি অতুল বিভব-র [শি । 

অলসে খুমায়ে সহিও না আন, 

উৎসবে ঢাল প্রাণ তোমাল, 

হাসিছে বিশ্ব হেরি ত্ভোহ্ান্ে ক্ষণিক সখ-বিলাসী ! 

উদ্দীপনা 
জেগে ওঠ দেখি মা] সক্ল্ । 

হের নব গুশহাতেব নব 'তপন উক্জল, 

শুন শশ-কফোজ্ তল ভব! আনি ধবাতজ | 

এত কলববে যদি না ভ্যঙ্গিবে ঘুষ, 

(ষটি এ ভষার না ফুটিবে শকতিকুক্থম। 

তবে জননি গো বিঃ (আর) কোথ। পাব বল ? 

স)তা, সতত , চিস্কা, দমনজ্তী, লীলা, -ণো, 

সাবিত, অহল্যাবাহি, দ্রৌপদী, জনা, 

মাগো, কে।ন্ দেশে আছে বল্ হেল মণি নিরমঙ্গস ? 

কেশ কেটে দিস্নি কি ধন্ভকের ছিল কবে 2 

“মের ঝান্সি নেন্ত দেগ।'- মনে কি পডে ? 

ম1 গো, কোন্ দেশে বল্ লতী প্রবেশে অনল ? 

শক্তিনপিণী তোপ? আহ্ম-বিস্থতা হাষ, 

এই নব অ্রত ধন্স, বর মাপে দেব-পাস্থ, 

প্র শকভি-সম্থল ল'য়ে হইব সফল । 



৩৮৪ শেষ দান 

কিসের সাড়। ? 
নিরানম্ব'ভব? ভারতে আছি কেন এ হরষ-চিন্চ ? 

এলো কিরে, সে দিন ফিবে, যে দিন ধশ্মকথা ভিন 

আর ছিল না আলোচনা, পাপ অনাচার ছিল স্বণ্য ! 

(যে দিন) হু'ত বেদের জয়ধ্বনি, সত্য ছিল মাথার মণি, 

এ সংসার অনিত্য গণি" মারা-বস্ধন ক'রে ছি, 

ভোখগবিলাসী বনে আসি অনশনে হ'য়ে শীণ, 

কাতর প্রাণে ভগবানে ডেকে ভেকেই হত ধন্য! 

মুক্তি ছিল জীবের লক্ষ্য, সর্ববভৃতে সম সথ্য, 
(সদ) জয্সধুক্ত ধম্মপক্ষ। ছিল না পাপের মালিন্ত $ 

ধান্তে ভর বন্গন্ধর!, নাহি ছিল দেশে ঠা ; 

ভক্ের পাশে দেবতা এসে হতেন নিজে অবততীণ ! 

আশ। 

কবে অবশ এ হদয় জাগিবে-_ 

প্রাণে আমতি-সমীরণ বহিবে ? 

ত্যজিয়ে আত্মকলক, মিলেমিশে অহরহ, 
প্রাণ শুধু আনন্দে ভসিবে ! 

কবে হব ধশ্মভীত, নীতিপথের অধান, 
প্রাণ শশি-উপদেশে হইব কলুষহান, 

পরমেশ পর্দে যতি হবে? 

আর্জি উষা1- আগমনে আঁশ জাগিয়াঞ্ে মনে, 

বুঝি অন্ধ জলে নরন পাইবে ! 



কাস্-বাণী ৩৮৫ 

শুভ যাত্র! 

অনন্ত কলোলাকুল কাল-সিন্ধু-কুলে 

উত্তব্রিল ন্বর্ণতরা, অব্যাহত গতি, 

এজ্রান্ক অচল লক্ষ্য । হের ফুল ফুলে 

তরুণ প্রভাত করে মক্গল-আরতি-- 

মধুপ-গুঞ্রনে, বল-বিহঙ্গের পালে, 

আনুক্ত অরুণ দীদে । অজ্ঞাত নগর 

ত*তে দিল সাজাইয়া, কেবা সাবধানে, 

বিচিত্র বিপুল পুণ্য ৮ তারকা-নিকর 

দিয়া বিধি লিখি দিল ধীরে উডাইয়! 

অপ্পর্বব পতাকা ওই তরণীর গায় । 

সৌম্য ধীর কর্ণধার কভিছে ভাকিয়?, 

“সাগর-তীর্থের যাত্রি, পাবি যদি আত 

নবীন উৎসাহ লয়ে, বুকে বাধি বল, 
শাসাব' সোণার ভর,, চল্ তোক্সা চল ।" 

অন্তহীন জ্ঞান গগনে নবীন তপন-ভাতি বে । 

এস এস সব বন্ধু মিলিয়া নব*ন পুলকে মাতি রে ॥ 

কম্দ অসীম, বিপুল বিশ্ব, 

আমরা মলিন ক্ষুর শিঃ্য, 
দীন-হীন-বন্ধু, করুণা-শিশ্ধু 

কেবল সাঘি বে। 

২৫ 



শেষ দান 

ত্বেব-হিংলা-দৃযিত চিত্ত 

পদে পদ্দে বাধ! ছড়াবে নিত্য, 
স্থিরলক্ষ্যে যাইব ঢলিরা 

চরণে «1ল অব্াতি রে। 

সকফলেব্রি ফিনি পরম সহায় 

জীবনে কখন ভুলিব না তার 
মঙ্গলময় মেহ-আশিষ 

লবনত শিরপাতি রে! 

শারদ সন্ধ্যা 

ইমন কল্যাণ---একতালা 

আজি এ শার” ফাকে, 

এ শোন দুরে পলীমুখর কাসরঘণ্টা বাজে ! 

দিলযণি ফায়---“বিদায় বিদায় 

বিহগ-কণে দিশি দ্রিশি ধায়, 

উদ্লাম বেগে মরম আবেশে 

মত্ত তটিনী চঙিছে, 

ধীরে ধীবে তীরে তীরে, ঈথ মন্থর বীচিমালা কিরে 
গাহিয়া সবারি কাছে। 

পবনে গগনে জনে জনে বনে 

ত কজোলমযী গীতি-_ 

নিখিল বিশ্বে একই বাশিবী 

প্বনিত্তেছে নিতি নিত্তি ; 
একই মন্ত্রে একই সাধনা একই আবতি বাজে, 

মনোমন্দির মাঝে | 



কাস্ত-বাপী 

মিলনোৎ্সব 
সন্ধ্যা-স্মানে, ধীরে ধীরে, 

একটী দিবস পলাম্ব বে। 

অতীত তিমিনে, সিন্ধু-পভীনে 

'একটী জীবন মিশায় বে। 

নব নব আশা, নূতন ভন স। 

জাপিছে হৃদয়ে বে। 

নব শকতি-বলে সপিব সকলে 

জীবন) স্বদেশ-সেবাস্ব রে । 

আনি ক্চভ দিলে, আভ সম্মিলনে 

কত আর্থ কত প্রীতি নে । 

ভাই ভাউ মিলি, (দেহ) প্রীতি-কোলাকুন্সি, 

ভুলি সব অস্ত ব্ে। 

পি সব আশা, ভঃখ-পিয়াসা, 

দেব প্রুম চবুণে নে। 

আক্তি যেই ভাবে, মিলেছিন্ড সবে, 

বিধি ষেন এমনি মিলায় বে) 

জমিদার 
আমরা ভূমধ্যকার। বঙ্গে, 
সদা এন্সার-বন্ধু-সঙ্গে 

কত ফুত্তিতে করি সময়-হত্যা, 

তাপ, পাশা, চতুক্বঙে । 

মোদের 15551515 িও5158060 000103, 

তাতে দিন-ব্াত 'দেত্রে তুম্”- 



শেষ দান 

এ তব লাক চাটি, 'বাহবা'র চোটে 

হাই পল্ডন্সীর স্বুম । 

চল্ছে সুন্দর টানাপাখা, 

তার ঝালরে আতক্র-যাখা, 
ছার হ্ুদম পাশ-তামাক চলছে 

গল্প চল্ছে ফাকা । 

আছে ভক্ষল চাবেক চাকর, 

বস মাচছ্ছে মাছি ও মাক, 

(দেখ) তাদেবো মাথায় আলজকাট ₹টন্বী 

।ক্ুভিটি ৪ বেশ ডাগর) 

তারা রর্সিক লাল । 

মোদের আছে পেসারের ভিত), 

তান? যোগায় মেক্ছান্ষ তি; ; 

আন্ত ডদব পৃরিস্ঞা গুসার পাস 

“ব"! খুস১ তাদের চিত্ত 

বাইনে সমাজের ধাঝে ধারি, 

বাভাতে প্রঙ্গো আমক ভানি। 

আবার 1১৪]? ও ০০৪ বাবুস্চি আছে, 
প্লেধে বেযু চপ, কারি । 

মোঙ্জ ছাল? ও মাখন তলে, 

আমন লোদে গেলে যাই গলে, 

শুই কল্তুরী দিয়ে দাত মাজি, আব 
আচাই গোলাপ জলে। 



কাস্ত-বাণী ৬৩৮৮৯ 

দেশে কত তুখী ভাতে মন্ে, 

তাদের দেইনে পক্রসাটী হাতে কস্নে ও 

ভাতা পেট থেকে পেকে আদ্ধচজ্দ 

প্রান্তর পপ্ডে অনে। 

কিছ 1. ৮১ 70. 5৯ 10 ও 

এলো, ভিন শ্বেমে উঠি ভিক্জে, 

তাদের খানা দেই আনি বুট চাটি, 
(আআগহ1) নতুবা! আনম মিছে । 

খেকে, স্কুলে 5০৬০০ 102262155, 

নিউ [78756 3০915 02 5012, 

1, পশনেছিক্ু বে, এখনো ভুলিনি-_ 

“ |15 গো তাহ হছে 55015202265 

যত সাতেব-স্তবার সনে, 

বলি ইংরেজ প্রাণপণে, 

ওই [71156 ০০1০ এব বিছোর হেটে, 

বু কও পরমা গ0শ ॥ 

[ডানার সয়নাক গুরু চাপ টা, 

আন প'ডেউ বা কোন্ লাভটা ? 

*২০৪৮৩,৮ 20" আব “ভাসে ৮০০৭ দিকে 

বুঝ্বালেই হ'লে! ভাবটা ॥ 

আমরা এত ফে আরামে থাকি, 

তবু কোন কো নাই বাকী-_ 
10551215529, 225515055 আর 

কিছু কিছু ডেকে বাখি। 



শেষ ফান 

কসে প্রজার বক্ষ শোষণ, 

কমি মোপাকেবের-দজ-শোষণ 

আন প্রজার বিচার আম্লারা করে, 
ক্ষোথায় আপীল মোসন? 

করি হাতীতে চভিয? ভিন্ফে, 

কে না দিলে পায় সে শিক্ষে, 

তাক ভিক্ষে খরচা দিতে, জধি ছেডে 

উঠেছে অক্ষরশীক্ষে | 

তবু মোচে শাক্ষণের দাবি । 

ওই শেয়াজেই তো মা? খায়! 

€দখ সুবিধা? ঘটিলে, ভু'চার ভাজা 

এক রেতে উডে যাক । 

খপ-শোধেক উপাধ কুত্র £ 

শুধু অধঃপাতের আজ । 

বাব? করেছিল, আমি উভালাম, 

বাবার যোগ্য পুত্র । 

ঠিক বলেছিল [7575৮1170, 
৬৬০ 5 ৩৩৪ 316101756, 

মোক্ষের আীবনট1 এক চির বাদঝাসি, 

সপ্ছপে শুধু হে 

এই ছোট £৯2৮০৮০%জ ০০৩ 

পড়ে, কে কি ভাবে তাই ভাবি-- 

কমল গে! ! তুষি কার হাতে দ্রিলে- 

তোমার ঝাপির চাবি? 



কাস্ত-বাণী ৩১৯১ 

স্যষ্টির কৌশল 
ওরে মন, তোর জ্যোতিবে, ভাবায় দিশে 

অবাক চেয়ে আকাশ-পানে, 
ওনবে এ কোটি বছন্স, ববির ভিতব 

পুড়ছে কি তা মাপশিক জানে ! 

এত কাঠ কোথায় থাকে, কে দে তাকে, 

কোথা থেকে ষুগিয়ে আলে ? 

চিক্সতদন সমান জলে, বিনা তেলে, 

যায় না! নিবে কোন্ বিধানে ? 

এ্ছালানমু কিরণ রেখা, এমনে চোখা, 

যায় না দেখা স্থির নস্বলে, 

সেই আলো চাদে প'ডে, বল্ কিক'তে 
চাও ভয়ে ধকাস্ নামে” 

ঢেলে দেয় আধার খানা, এমনি ঘা 
কোটি তান বয় বিমানে , 

এমনি ঠাণ্ডা গরম, শক্ত নবম 

কত বকম কত স্কানে । 

ভেবে দেখ সত্যাসত্য এদের তত্ব 

নাই বিজ্ঞানে, বেদ-কোনানে । 

মাথা তো একটুখানি, কতই জানি 
ব* অব্ি অভিমানে 1 

কাস্ত কর, জ্ঞানের মালিক ড্ঞান না দিলে 

জান আসে কি ভেসে বানে? 



৩টি শেষ দাশ 

বিশ্ব-ষন্ত্ 

এমনি করে চাবি দিকে 

গিষেছে এই বিশ্বযন্ধ ঘুবিয়ে, 

কোটি কোটি বছর ফাচ্ছে, 

তবু চাবির দম্ ষায় নাক' ফুরিয়ে ! 

বলিহারী, বাতবা, “স্ভাদের কেকামৎ ! 

(আব) অয়েল কতে হয় না, কত্তে হয় না মেবাষৎ, 
হোক না অন্ধ, কি কাণা, 
সে পথের এমনি ঠিকানা ; 

বাকা লোজা বাস্তায় ওজ্যার 

কেমন কবে “দলে শগ্গে উডিয়ে ! 

কোটি যোজন ক্ুদ্থ' এই ধমকে ও পুচ্ছটী ) 

আবার) কত লক্ষ পৃথিবীর স্মান ওই স্য্যটা । 

/ওটী) কি দিশ়ে ভাই জ্ঞেলেছে ” 

/আবু) কতই আগুন ঢেজেছে ” 

(কত) কোটি বছর, স্মান জল্ছে, 

তাপ কমে না, যায় নাক" ভাই চ্ছডিস্থে ! 

(দেখ) কত তাহার ধ্বংস ভ'চ্ছে প্রতি মুহূর্তে, 

(আবার) কত তরি হচ্ছে, নীচে মধ্যে আর উদ্দে ॥ 
নাইক' আদি কি অস্ত, 
জড় কোথা ১--লব জীয়ন ! 

কোথা থেকে কল টিপেছে, 
কারিগরের কেমন লুকোষ্ঠুরি এ | 

১৫ আষাড় ১৩১৭, বাজি 
হাসপাতাল 



কাস্ত-বানী ৩৯৩ 

মধুমাস 

নীল নভঃতলে চন্দ্র তার1 জলে, 

হাসিছে ফুলবাণী ফুলবনে । 
হরষ-চঞ্চল সমীর স্রশতল 

কহিছে "্ভ কথা জনে জনে । 

মধুর মধুমাসে আকুল অভিলাষে 

ধবণী-নিশাকাশে প্রতি মু হাসে, 

কুজিছে পিক-বপু ছভাষে প্রাপমধু, 
আক কি রবে বসি নিরজ্নে? 

বক্ষে বাধি আশা, ভবষ লক্ষে প্রাণে, 
লক্ষ্যে রাখি আখি, চঙ্গিবে সাবধানে ; 

হেব এ উৎসব ধাহাবর করুণায- 

তিনি ত উতৎসাহ-প্রদান বাসনায় 

মোদের সনে সুখে মিলিত ভাসিমুখে 

জ্ঞানের মধু-ফল-বিতয়শে ! 

হারা-নিথি 
জনম-জনম-ভবি গ্সিতি নী কানন, 

ঢু'ডই জীবন-ননিধিকা হাবে ! 

বব হাম ধবনী-পর, নীল গগন-তল 

চলত মরীচিত বধুক্া হারে ? 

গেহ তেয়াগনু, দিবস পৌয়ায়ন্চ 

অনশত্নে বত পিক়্াসে হানে ! 

খন মিলল সখি, হৃদয়কী ত্রাস, 

আর নাহি ছোডব জিক্াসে হারে ! 



৩৯৪ শেষ দান 

বিরহ 

কি মধু-কাকলি ওরে পাখী, 
তোরে হদয়-মাঝারে ধারে কাখি। 

আমি যে উদাস, চির-পরবাসী, 

সেই মুখ-চেয়ে বসে খাকি। 

(তোর) মধুমাখা গানে, (তারে) যেন কাছে আনে, 

বলাযে তাহারে প্রাণে, 

(আমি) পুলকে যেন রে মরে থাকি! 

বে বিহগ-সখা, আমি যে আঅভাগ।, 

পার তরে (তোর) প্রাণ কাদে লাকি? 

জভিসারিকা। 

লক কাযোদ--লাপতাল 

নয়ন মনোভান্রিকে ৫ পতন-বনচারিকে । 

নব-বকুল-মাল-উবে, প্রেম-অভিসারিকে ! 

নূপুর পদ-চঞ্চলে, চপল1 খেলে অঞ্চলে, 

হব্রি-খিলন-তস্ক-হাদি-_-পাযারী-অক্ষকারিকে ! 

কক্ষম-সুদিগ্ধ তন্ত চচ্চিত ন্ুচম্দনে, 
মালতী স্গন্ধ লুটে পীনকুচ-বন্ধনে ও 

দলিত পদে বল্পরী, চ্যত কুন্ুম-যকরী, 
যধুর-বুছু-শীত্তি চির-মুক শুক-শারীকে 



কাস-বাপী ৩৪৫ 

প্রেমের ডাক 

এ শোন কারে ডাকে 2 

এওপগোকে সে? ওগো কেন ভাতে? 

এপগো কোণ ভতে ডাকে, কোথা থাকে ? 

কোথা শুনেছি যেন সে গান! 

চিহ-বিদাষের আব বাধ! যেন 

পথহার) মধুতান 7 

কি যেন কি সব-_মলে পরে না তে? 1- 

গান শুনে (এই) প্রাণে জাগে! 

সেষে হত ছচী দিল বাভায়ে, 

কারে টেনে নিতে হিস্বা-মাকঝে-__ 

গেল আকিব পলকে ভারাযে । 

গেল! সেষেগেল! ধর গো, দোমরা ধর গো, 

ওগো ধর ত'কে। 

ওগে। ষেও না, ফেলে যেও ন।, 

'আমি একাকিনী (বনে ) ভয় পাব-_ 

তৃমি অমন কত্রিয়! চেও না, 

ফেলে যেও না, তোমার পায়ে ধত্তি, 

ওগো, কাদাতে কি ( বড়) ভাগলাগে € 

আহা পেস ষেন তবু পাইনে, 

কি যেন পেলে সব পাওয়া হয়» - 

আর যেন কিছু চাইনে ! 

€ আমি ) বনে বনে ঘুরি, ছুটে ছুটে মরি, 
তুমি কাছে থাক তবু ফাকে ফাকে ! 

এ শোন কারে ভাকে £ 



৩৯৩৬ শেষ দান 

আশাহত 

ব্হাগ-- একাল! 

চল ফিরে চল, তাবে পাওয়া যাবে না! 

€ এই ) আকা বাকা ঘুরে? পথ যে আন স্ুাবে না? 

তারে নিযে গেছে পৰীব দেশে, 

ধরার সনে আর কি মেশে! 

ধরার আশি নিযে তাবে 

দেখ্ণ্তে পাবে না! 

আমার যে আমর পা চলে না 

(তবু) “আহা, “বাছ।' কেউ বলে না; 

সে ছাড়া আবু নয়ন বারি 

কেউ যোছাবে না ! 

কত দূরে কিসেন মত, 
'আলো-জাধার ছুটছে কত! 

বুইল ছায়া, গেল কা 

ফিনে আসবে না? 

পরিণয়-মঙ্গল 

আা, ততো ম্েহ-গগনে উদিল 

খাব ফুল যুগল চাদ গো; 

আবির ধারে বহিছে স্বধ। 

নাহি যানে কোন বাধ পো । 



কাম্ত-বাপী 8 

আজি এ মধুব্র বাতি, 
সবে উঠিছে পুলকে মাতি ; 
কত দিন পরে পুতিল, জননি, 

তোমার শ্রাপের সাধ গো 

আক্জি ভূজে যা যত তঃখ ফাতন। 

ছু ভাবনা বিষাদ গো। 

স্কু্গ যুগল বতনে 

আক্ি ববি লও গে! যতনে । 

দেহ মাথে তুলি বাম পদধূপি 

কুশল আশীর্বাদ পো, 

এ সুভ মিলন অক্ষয় হে ক 

এই কর দননাথ গো! 

অভিনন্দন 

এস, কৃ্মজীবন-দীপ্ক, গ্রতিভা-কিকণ- 

মস্তিত' লোক-বন্দন ! 

এস, ফশোনিধি, কতিবান্রিতধ, 

হাদয়-লন্দন হে 

এনেছি মঙ্জল-হবব-স্ৃরিত 
জ্কভ্র এ মরম-ববণ-ভাল?, 

সৌম্য ! ধীর ! প্রশান্ত মুর্তি 

পব্রেছ উজ্জল বিজড়-মালা । 

লহ, মুক্ত,হৃদয়ের ভাক্তি-জল, লহ 

গ্ীতি-ফুল-£ব-চন্দল ; 

হ, জীল-ক্গ্বল, ০প্রম-বিরচিত 

এ আভিনম্দন হে 1 



শেষ দান 

বন্দন। 

€ বল) কি দিবে পুঙ্ধিব ও-চরণ ! 

ধন অকিঞ্ন মলিন হৃদয় লয়ে 

কেমনে করিব, দেব, তব আবাহন ! 

€সৌম্য মধুর তব শাস্তোজ্জল দেহ, 
বদনে নীতি-কথা, নরনে পীতি-ন্দেহ, 

বিপুল শাজরাশি, মোভধবাস্ত নাশি", 

বিতব্রিছ দিশি দিশি পুণ্য-কিরণ । 

ধরষে বরষে, গুরো। কত না আদর করি", 

ধম্মনীতি দিয়ে বা9 এ দীন হাদয ভক্সি') 

কিয়া কি পাষাণ তায, প্রেখ' মাহি পণ তায় । 

কি হবে উপায়? দেব, কর এনক্পল 

| বিদায় 

গৌরী-_বাপতাল 

€( আজি ) দীন নয়ন সন্রল করুণ, কেন রে পন্বাণ কাদে-_ 
লুটাইস্বা অবসাদে ? 

সোপার স্বপন ভাকঙ্ষিল নিয়ত্তি 

নিব চরণাঘাতে । 

মরষের কোপে লুকাইল ক্সাশ, 

কোরকে ঝরল কুস্থম সহবাস, 

তণ্চ বেদন। বকিয়া বাতাস 

সবরছি পন্ডে বিষাদে ! 



কাম্ত-বনী 

অন্ধ তিমির উজ্জল কিরণে, 

আনি” আগবুণ সু নস্ুনে, 

ডদিল অরুণ পূর্ব গগনে, 

ডুবে গেল পন্ভাতে ! 

দেখ রে জান-স্াগর-ষাঙা, 

ডিষায তোদের আদিল বাজি; 

কে আন আঅকুলে জে বাবে তন্ী-- 

কে আব যাইবে সাথে ? 

আক্ি শারদ মিলন কেস তে 

এ৪ভ বা তেদনা পরাণে, 

কেন ঝত্িছে কুস্রম অধাবে 

কেন মুদি ভারকণ গগনে? 

ব্য/বুল বেদনে ফি্রিছে রোদন 

আবি ব্রেনযনে নয়নে 

কি যেন চিল বে গান মাকানে, 

০ তেন মশাল পবা ! 

কপপণের ধনে কে লহল কাডি, 

তেন তেন অকাবপণে ; 

ন্রেহমাখা তার ঠশবখানী আন 

শানব না কতু কাণে। 

সেবকে কে আত্র ৩'ষবে সাদন্ে 
অযু মদবা দানে, 

হাসিমুখে সদ1 কে ভাকিবে আত 

আক্ঞ নিশি-অবসানে ! 



“৬৬ শেব দান 

হদয়-কুজ্মাগুলি লহ, দেখ, উপহার ! 

কি দিব তোমাক মত, বল কিবা আছে আক! 

তুমি যে যাইবে প্রভু, স্বপনে জানিনে কনু, 

তোমা বিদায়-কণথ।,-- শোক-শেল ছুশিবার 1 

জন-অঞ্চে বসি" উচ্চে, হেলা করনিক" তুচ্ছে, 

দনধনি-নিবিবশেষে সবে সম বাবহার । 

সন্কক্-পালনে রত, ধ্মবীর সত্যব্রত, 

নিক্ষলঙ্ক সমৃজ্ছল কি দৃষ্টান্ত চমৎকার ! 
অসহায় প্রাণ কাদে, হর্দে না! ধৈরষ বাধে, 

না পাতি গাহিতে গান, ছি ভিছে অরম তার । 

শত অপরাধ ভুলে", দাও "ও চবরশ-পুলি, 

যেথা থাক ল৬ চিন-আমশীবহাদ দেবতা | 

উপদেশ 

গুরুবাকা শিবে ধু, 

সঙ্জধনের সঙ্গ কর 

সদগালাপে কাল হর, 

সবশ্ব কুশল হবে 

নিজ ধশ্মে যতি রেখ, 

সাধুর জীবন দেখ, 

সে জীবনী পভ, শেখ, 

ত্তোোমারেশ সাধু ক'বে 

বিষধর সর্পঙগম 

কুসজজ বজ্জন করি”, 

পাপ-ৰিপু, প্রবল, 

পল্পপীক়া পঞ্সিহ রি” 



৮০ 

কাস্ত-বাণী ৪০১ 

বিধাতার প্রেম-বলে 

বিশ্বপ্পেমে যাও গলে, 

বাধা-বিত্ত পদে দলে, 

“য় ক্গদাশ” রবে | 

অচল] ভকতি রেখ 

ক্তনক-জননী-পদে, 

পিতামাতা প্রবতারা 

কুটিল -জীবন-পথে ৮ 

ভাই-বে'ন ভালবেসে, 

দুঃখে কেদে, স্থথে ভেসে, 

ভুল" ন' বভুর পদ 

ধরণীব কল্রবে । 

ছিন্ন মুকুল 
ফুল “ষে করিয়া পড়ে) কণা নাহি মুখে । 

তার ক্ষুদ্র জবনের বিকাশ, বিন ৮ 

তার ক্ষুদ্র আনন্দের তুচ্ছ ইতিহাস 
র"য়ে গেল কিনা এউ মত যত্্য-বুকে ১ 

সেকি তা দেখিতে আলে £ হেসে ঝরে যায়। 

বনদেবী তার তরে নীরব স্ন্ধ্যাস্থ, 

প্রশান্ত প্রভাতে, বসি' একা তস্ত নিজ্ঞনে, 

নিম্মল স্মতিস্ব উৎস নয়নের নীব-- 

ফেপে যাক প্রতিদিন--পবিজ্র শিশির, 

অতি জীণ পজাবৃত সমাধি-শিয়রে | 



5৬ স্দেষ দান 

অমর ফিরিয়া! বার নিষ্বাশ হৃইক্জা । 
শেষ মধুগন্ধটুক কুড়াকে বতনে 
বাখিত সমীর ফিরে আকুল ক্র্দনে 
লুগপ্রাস্ব জনক্রুতি সযাধির পাশে । 

কন্ু হ্দি কোন পাস্থ পথ ভুলে আলে, 

কহে তানে কাশে কাশে বিষা-স্পন্দমনে, 

»তোমরা এলে না আগে, দেখিলে না তাতে, 

ছোট ফুল, ঝরে গেল সৌরভের ভাবে 1” 

পু বারি সু বি 

অফুটন্ত মন্দার-মুকূল ; 
দে কেন ফুটিবে হেথা ?--বিধাতার ভুল । 

কোন্ অভিশাপ-ভবে, ধরায় পড়িল ঝরে, 
শচীর কুত্তল-কূপী বিলাসের ফুজ » 

দেবতার উপভোগ্য, এ ধরা কি 'ডার যোগ্য ৮ 
শুকাল', -ছু'্িন দিয়ে হরভি অভুল। 

হায় তায়, কেন এলে ॥ কেন গে" চলিয়া গেলে, 

আফ্ীয়-বাক্ধব-হদে হানি' শোক-শল ? 

কিছু তেতো জ।নিনে সখা, আর বে :বে না দেখা, 

উৎসের * শা আজ (ই) হইবে নির্মল! 
সাহিত/-গগন-তরে নব তবিজপে, ধীবে 

উঠেছিলে বিস্ঞারিযা আলোক বিপুল । 

কি করাল ফাল-নেছে ফেলিল তোমার ঢেকে, 
ডুবিলে ?-ভুবালে চির আধারে আবুল ! 

তবে হও দেখা কাশে, হদিভরা 'আভিলাষে, 
হইয়ে উদয়, তুষ্ট কর দেবকুল। 



কাস্ত-বাদী ৪০৩, 

যেখানে গিক়াছ ভাই, মরণের মেঘ নাই, 
নাহি ছুঃখ, নাতি অশ্র বিচ্ছেদ আকুল ; 

গ্বরগের জল-বাযু, দিবে শুভ্র চির আমু, 

সকল দেবতা, সখা, হবে অন্থকুল ! 

তোমর। ও আমর! % 

আমর রাধিয়! বাড়িয়া! আনিয়া দেই গো, 

আর তোমরা বসিয়া খাও । 

আমর তু'বেল। ভেসেলে ঘামিয়া মতি গো, 

আর (থেয়ে দেখে) তোমরা নিদ্রা যাও । 

আজ এ-বিপদ্, কাল ও-বিপদ্ করি গো, 

হাতের ছু'খানা গহনা ও টাকাকডি গো, 

“না দিলে পরম ঞুমার্গে, প্রেয়সি, পড়ি গো!” 

বলি”, "য়ে চম্পট দাও । 

্বাধনচিতহ নিত] রাছে ঘুবিবে, 

কত পায়ে ধর, শুনিবে না, 

মদিরে অক সাঙ্গ পাইবে, বঙ্গিবে,-- 

“সবি তভোম'দেরি ভরে দেল” 

কুদিনে ঘে“সয়া গায়েতে পড়িয়া চলি? গো, 

“চঙ্বদনি, আবু কি!” সোহাগে গলি" গো, 

“জগবিতেশ রি,” পপ্রিয়তমে “সখি,” বলি? গে, 

স্থগে তুলিয়' দাও । 

ফখন যা আসে শ্রমুখে বলিয়া যাও “গণ, 

শুনে আমরা স্তন রই) 

+ কবি হ্থিজেন্্লাল রায়ের “আমরা ও তোমবণ” নামক স্বহন্তাত্ক 

কবিতাটীর গুত্যুনততরে রচিত । 



০ শেখ দান 

হক্ত-বর্শ এমনি চাহনি চাও গো, 

দেখে ভয়ে জশ্ডসন্ড হই । 

কথায় কথাম্ব ধরবী ফাটা ও বাগি' গেং, 

'আমকাই ৫বন লব নিমিত্ের 'ভাগী গো, 

পায়ে ধরি? সাধি অপব্যাধ ক্ষমা লাগি গো, 

তবু পাথি মেবে চে যাও। 

আমরা মাছুবে পড়িয়া নিদ্রা যাই গো, 

আব তোমাদের চাই গদি; 
আমাদের শাক-পাতভাট। হ'লেই চলে গো, 

আর তোমরা পোকা ও দ্ধ | 

তথাপি যদি বা কোন কাক্ছে পা? ক্র “পা, 

্বান্ছ্ে হালুসা লুচি ও বাপধিতে কটি গে! 

না] ভ'লে--আ মরি! কর কি হুক্রকুট শো, 

প্রিংবা চা্ড চাপটা দাও। 

আমর একটী চুলের বোঝার ভাগে তো 

সদং ক্ছালাতন হয়ে মক, 

তোমরা, সে জালা সভিতে হয না, থাক গো 

স্দাঁএলবাটট টেরি করি? । 

আমরা ছবখালা শাথা ও লোহান খাড গো 

পেঙ্েউ তুই, কু হয় শা কাক গো, 

তোমাদের চটী, চুরুট ও চেন চারু গোঁ, 
বু খুতখু তি মেটে নান! 

গভাতৈ 

প্রভাতে ষখন পাখা পাতিল প্রভাত।-- 
আলোকে বহধা ভরপুর ॥ 



কাক্ত-বাণী ৪০ 

পূর্যাকফাশে পরকাশে তপনেত্ ভাতি 

ন্রিগ্ধ, ধর, সমীর মধুর । 

যঙ্গল আনুতি শজ্খ বাজে ঘরে ঘবে, 

অবিরত তব জ্ততি-পান 

কোথায্ত লুকারে, গুভূ । মুক্ত চরাচবে ? 

ব'লে দাশ তোমার সন্ধান! 

অকস্মাৎ খুলে গেল মরমের দ্বার, 

মু্দিয়া আসিল ছু'নয়ন; 
দেবতা কতিল ডাকি”, মানসে তোমার 

আন পুজা, করিব গ্রহণ ।” 

হাসপাতাল 

সন্ধ্যায় 

সন্ধ্যায় উদার মুক্ত মহা ব্যোম-তলে 

স্থগন্ীর লীরবতা-মাঝে, 

ফুল্প শশী কোটি কোটি দ'প্ত গ্রহ-দলে 

আলোকের অর্থা লে ঙ্জে। 

তোমারি কপার দান দিবে তব দে, 

চন্দ্র তার! পবারি বাসনা ; 

কিন্তু সে চরণ কোথা ? গেলে কোন্ পথে 

সিদ্ধ হবে দীন উপাসন। ? 

কোটি কোটি গ্রহলোকে পায়নি খু ডিয়া, 

আরাপনা হয়েছে বিষ্ষল । 

বিক্ষিতথ হৃদয় ল'য়ে পয়ন মুদদিয়। 

বসে থাকা, মন বে, কি ফল? 

হাপপা তাল 



কি ৬ শেষ দান 

নিশীতে 
নিশীদে পগন সক, ধরা সুপ্থি-কোলে, 

গষ্ীর। ভুধীর সমীরণ, 
জলেস্ছকো অধুগন্ষি কত ফুল দোলে, 

ডুবে যার চাছের কিরণ । 

আসি যুক্ত কষ্ে---“এস, পুজা! লও প্রস্ভু 1” 

ব'লে কত ভাকিছ কাতবে, 

মান্ামর 1! লুকাইক়া রহিলে যে তবু? 
খুক্জে কি পাব না চবাচপ্সে? 

ভ্র্বহঙ্গ এ ক্ষীণ দেহ ব্যাধির কবলে 
কাদে নাথ! এবেদনাতুর , 

দেখা দিয়ে, পুজা নিয়ে, বাথ পদতলে, 

চাও নাথ । বিন্বক-বিউএ | 

কালপাততাল 

বতাকর 

বিমল আনন্দ লয়ে গিরি হাতি নেষে আসে 

কল্যাণ-কপিবী নদ , এ ধঝা আনন্দে ভাগে। 

যে নগরী পাদমূলে, বাকি ঢালে তার কালে” 
ফুটে উঠে নব শোন্ভা, শব প্রাণ পেছে হালে । 

বিলায় মঙগল-বাশি, পিয়াসীর তো নাশি' 

অশান্ত আবেগে ছুটে চলে সাগবের পাশে € 
তরছিপী ক্ছত, তাই সাগনে একফ্ছে ভাই । 
খপাধ আনন্দ মাঝে মিশিবাক্স মকফোজালছে | 



কাস্-বাণী ৪? 

বায় যা অভাব আছে, প্রাণ আন তার কাছে, 
আপিয়াছে রত্বাকর, রত্ম পাবে অনায়াসে ; 
হৃদয়ের পুণ্য-তীর্থ 1! কি গভীব । কি পৰি? 

সাগর-সঙজম-বাত্রী, এস মোক্ষ-অভিলাবে | 

যোগী 

বিশাল-বিমুক্ত-শুন্ত-চক্ছাতপ-তলে, 

চপল প্রকৃতি-মাঝে, অচঞ্চল, ধীর, 
মৌনী, নিমিলিত-নেজ, জ্ঞান-যোগ-বলে, 

( বীবাসনে উপবিষ্ট ) বিশ্বজযী বীর ! 

শুস্ণ পিঙ্গল জট ; জীর্ণ, ক্ষ দেহ, 

৬ম নলের কুণ্ড যোগায় বিভূততি , 

ক্ষুধা, স্বপা, লকজ্জ্রা, ভক্স, আক ভিক্ষা, সন্দেহ, 

বিলাস, সম্পদ্__কুণ্ডে দিক়্াছে আহুতি । 

₹সশীল জগতের শত আবর্তন 

সমাধি-আসন-তলে সভন্বে লুটাস্ম 3 

আখের সামগ্রী নহে আনন্দ-বঞ্ধন, 

নাহি হেন ছুঃখ, যাতে সমাধি টুটায়। 

স্পম্দহীন, শীতাতপসিন্ধ, নিবিবকাব, 

ভেদজ্ঞান-বিবজ্ছিত, নিকুদ্-ইজ্জিয় $ 

বৃত্তি নাই, চেষ্টা নাই, দীর্ঘ শরাহার, 
অপ্রিন নাহিক “ছু, নাহি কিছু শ্িষ । 

সঙ কি জাগ্রুৎ ? কুহ্ধ, নিভৃত গঞ্ছবন্ধে 

ইচ্ছাশক্তি, অনুভূতি, খ্বতি, অহমিক! 



প্র ৪ শেষ দান 

ভিরলুকা বত, কিংবা লুপ্ত চিরতরে” 
জানি লা, ঝুকি না এই গুঢ় গ্রুভে জিকা । 

কি পেয়েছে, কি দেখেছে--কিছ্ু নাতি বলে, 

প্রশ্থ লয়ে উত্কন্ঠিত জীব, পদতলে । 

স্ষ্টি-স্হিতি-লয় 

ডভ ক শিখর-শ্রেণী প্রসারি* গগতন, 

বিশাল শিবু এই অটল গন্ধ, 

ফল-পুস্প-শকল-া-তুষার-কাননে, 

প্রকৃতির চিবশাস্তক পবিআ মন্দির । 

জলীজাময়* নিবন্রবী বর স্ব ঝনে, 

বিহগের কলকছে মিলাসে সঙ্গীত, 

গৈরিকের »ক্রবাপ সুকুতা! অধবে, 

নেষে আজে মাতৃক্ষপে জগতের হিভ । 

কষতলে দয়াময় বাশি” শীচবণ, 

কল্যাপ-ন্তব্ঙ্ত তুঙ্গি আনন্দে নাচিক্াা, 

ছুই কুলে ফুটাউয়া অন্দার-কানন, 

চ'লে বায় সহ নীবর ক্ষীর পিয়্াউনা । 

অকুলে অর্ণব কোলে কালের বিধানে, 

মিশ্পাইয়া প্রাশমযী শধা-লীর-ধারা, 

আবার বাম্পীয় রথে আরো বিযষান্ছে 

পিড়হ্কুতলে কষ্টাক্পে হয় আন্কারখ । 

চিদ্তাসীল নব 1! ইত্খে নাকি মনে তক, 
শ্রন্জান্ডের চিনুন স্মডি-শ্হিত্তি লয় ? 



কাস্ত-বা!ণী ৪ ০২৯ 

মহাকাল 
প্রুতেলিকাময় চিবজ্তন ! 

নিত্যবুছ্ছ-_ চিন স্বগ্ঠ, 

প্পপ্রকাশ, চিবলুগ্য ; 

অবিজ্রেম্ব, অন্তত, ভীম নিরঞ্জন ! 

তোমারি গ্রবাহ ধন্রি, 

নখিল বৈচিজ্য-তরী 
০স্ ষাস্ব, কোথা ফায় নাহি নিক্ুপণ । 

জীবন, অবণ, স্কিতি, 

হর্ষ, প্রীতি, ত্ুঃখ, ভীতি, 
আনন্দ, ভত্স্ব-গীতি, শোকের ব্রম্দন,__ 

হে অনন্ত গরীস্্ান্ ! 
হে অখগু, তে মহান্! 

সকলি ও-নিবিবকার বতক্ষর স্পন্দন | 

প্রভেলিকাময় চিরন্তন ! 

জজানমস্ত ওতে চিবক্তন " 

অপণ্য গ্রহে মেল! 

কবে কি করিত খেলা, 

কোন্ পলে কোন্ পথে করিবে ভ্রমণ য 

কে কোথা পডিবে বাধা, 

কে কোখা পাইবে বাধা, 

কোন্ কোন্ গ্রহে কোথা হবে সংঘ্ধণ ॥ 

কাবণে হইবে কাধ্য, 

বিধিলিক্ি অন্নিবাধ্য, 

উর্বরতা, অনাবৃদ্তি, ভূকম্প, প্লাবন; 

চেয়ে আছ স্থিরলক্ষ্যে ! 

সকফনি ও-মুক্ত চক্ষে 



€১৩ শেখ দান 

প্রতিভাত ; যেন আজ মর -পশ | 

»জানময় তুমি চিরত্তন ! 

প্রাণময় ওকে চটিলস্কন ! 

বিশ্ব-স্জীবত1 ষাগি? 
যে িন উঠিলে জাগি" 

অনন্তের প্রানে, ল'যষে অনন্য জীবন । 

সে হ'তে নিখিল ভবে, 

অবিশ্রাত্ত কঙগববে, 

অন্ভুরি' উঠিছে প্রাণ মুহুঞ্জে নুতন ; 
উজ্জল হৃষ মা-ভরা, 

চিন্্-প্রাপময়ী ধর? 
ফধুরাক্তে, মধুভান্ে ভাসায় ভূবন ২ 

আনম্দ, উৎসাহ, বল, 

'আশ1, প্রীতি, কোলাহল 

জয়ে নিরগ্কর কে চরণ-ব্ন্দন 1 

্রাণময় তুমি চিরস্কন € 

স্বতুযুষয় তুমি চিরজ্তন । 

ভবিষ্ক মুহগুঞ্লি 

উৎকষ্ঠিত নে তুঙ্গি' 
বত্ডমানে কস্ম লীল ; কে করে বারণ ? 

খবাখির পলকে তাক, 

ব্যান হয়ে বায 

'অভীতে আপুনবাভ্য, চিন অন্থ্শন ! 
কশ্ধের সমীর-ভডবে, 

মহাশিস্কু-বক্ষপ্পয়ে 

আীবন-বুহদ-শ্রেণী উঠে আঅগণন 7 



কান্ত-বাণী ৪১৬ 

মুহর্ডে অকুলে ভাসি? 

মিলার সে বিশ্বরাশি 

'ব বক্ষে, সর্বগ্রাসী ওহে বিভীষণ ! 

ষতুযুময় ভুমি চিরস্তন ! 

ক্ষণিক ও সুখছঃথ 
পত্রিত্রাণ বদি মোর, ভগবান্, নাহি কর তুমি, 

দুঃখ নাই; গরলে কি ভীত হম গরলের ক্রিমি ? 

দীনবন্ধু, ছুংখ এই, পর্রিত্াতা বলে ততোমা! সবে” 

লেই চিবনিক্ষলক্ষ হশোরাশি মলিন যে হবে! 

₹তোমান পৃথিবী, নাথ, করিক়াছ স্বখ-রঙ্গালয় ; 

দেখেছি গলাডায়ে দূরে, করি নাই কু অভিনয় ; 

পলে পলে পটন্ষেপ, আন্ক্কাম়-_আন্গাজক্ষায় হছুখ, 

পদে পদে পদচ্যত্তি, তবু প্রেম দা৪- এই সুখ ! 

আবর্জীবন স্থখতুঃখ এ ইষণ তব্রক্ষ-মাঝ- বু, 

এ দীনের ক্ষীণ প্রাণ আকুজিত অকুল পাথানে 

ক্ষণক এ হৃখছুঃখ লহ, প্রনভূ, ভাতি শাষে আর, 

চিরানন্দ কবে দাও এ হয় তন্মন্ব আমান । 

বিদায়-লিপি 

এক্স্টেম্পোর পত্র পেকে 
হয়েছি অবাক । 

হাজার হ'লেও, দাদা, 

মর হাতী লাখ । 



চু শেষ দান 
তোমার মকব-ইচ্ছা। 

হ'ল না সফল, 

জীবন ফুরায়ে গেল, 
ভেঙে যায় কন 

আর তো হ'ল না দেখা; 

কর আশীব্বাদ--_ 

এডিবে সমন ছুংখ, 

বেগমণ, বিষাদ । 

বড যে বালিতে ভাল, 

শিখাইতে কত, 

ছাপা'ল কবিত! তাই, 

সে “্নব্যভারত” | 

বিদায় বিদায়, ভাই, 

চিরদিন তয়ে। 

মুম্যুর হিতাকাক্া। 

রেখ মনে কারে ।” 

একাস্ত নিভর আমি 

করেছি দয়ালে, 

মারে সেই রাখে সেই--- 

যাথাকে কপালে। 

প্লীতি দিও তথাকার 

প্রিয় বন্ধুগণে, 

ভক্তি দিও তথাকার 

নমশ্ সুনে | * 
হাসপাতাল 

নিস সবত্যুর কয়েকদিন পূর্ধ্র কবিষরের পরমবন্ধু পরথিতষশাঃ শ্রীযুক্ত 

অক্ষয়কুমার যৈজঞ্রের মফাশয়ের উচ্দ্ুসিত কবিতার লিখিত পের উত্তরে 

রচিত । 



কাস্থ-বাণী ৪১৩ 

৫শশেষ দান 

দাও, ভেসে যেতে দাও তারে । 

'ী প্রেমময় পরমেশ-পাদোদক । 

তাহার চণামুত ছুটেছে যে 'অশ্রকূপে, 

তাবে দিও নাগো। বাধা। 

যেতে দাও! 

আমার মরাল-মন এ চ'লে যায় কার গান গেয়ে, 

শোন । এ শ্বোতোবেগে, মধুর তরঙ্গ তুলি” 
যেতেনাণ। 

মুছিও না, গটি5 চলি1 ষাক্ 

আসিয়াছে যেথা হ'তে-- 

সে চরণে ফিরে চ'লে যাক । 

দিয়ে যাক এ তষাষ কাতর 

পৃরিবরে স্বশীতল হুমধুর ধারা 

অমর করিয়া যাক বহি | 

ই অশ্রুটুকু এ জবন-মরাল্র পাহেয়ে মধুর, 

সেট্ুক নিও না কেতড ; 

দিতে চাই তাব্রি পদতলে"- 

যে দিয়েছিল অশ্রভিক্ষা। 

আমর দয়াল অই-- 

বসে আছে নিরজনে ! 

আমারে দিওন1 বাধ! 

ডেছে যাই এক মনে» 

হাসপাতাল 

* এই কবিতাটি বজসাহিত্যে কবিবরের শেষ দান; কয়েক দিন 

পররই তাহার লেখনী চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছিল । 


